Dzierżoniów, 05.04.2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego”, „Turystyki i krajoznawstwa”,
„Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” i „Podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na niżej wymienione
zadania:
1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
a) Zadanie szczegółowe: „Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy
z elementami promocji gminy Dzierżoniów”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”
750,00 zł
„Szuwarowe granie”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
2500,00 zł
„Niezapomniany Piknik Rodzinny”
Stowarzyszenie „Razem dla wsi”
1500,00 zł
„Podniebne spotkanie w Myśliszowie”
Razem

4750,00 zł

b) Zadanie szczegółowe: „Działania kulturalne i integracyjne związane z wdrożeniem ofert
wiosek tematycznych”
Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie „Piława Dolna”
4500,00 zł
„Piławianie i poznawanie” czyli wycieczka do Dobkowa i Czapli”

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
1000,00 zł
„W cieniu starych drzew”
Stowarzyszenie „Razem dla wsi”
4500,00 zł
„Plener rzeźbiarski we Wsi Okrągłego Zamku”
Razem

10 000,00 zł

2. „Turystyka i krajoznawstwo”
a) Zadanie szczegółowe: „Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu Ślęży”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
2000,00 zł
„Hej, w góry…”
Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI wieku”
„Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu Ślęży”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”

1800,00 zł

2200,00 zł
„Znam miejsce, w którym mieszkam”
Razem

6000,00 zł

3. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
a) Zadanie szczegółowe: „Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu
wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Senior Gminy Dzierżoniów w 2019 r. – aktywny fizycznie, intelektualnie i
społecznie”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”

4000,00 zł

3550,00 zł
„Prowadzenie Klubu Seniora 60+”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
4300,00 zł
„Radosny emeryt”
Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”
„JESIENNE UCIECHY – aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów”

3065,00 zł

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI wieku”
„Film, który łączy pokolenia. Promowanie i wspieranie aktywnych form
spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym”
Polski Związek Niewidomych – Koło Dzierżoniów

4316,00 zł

1400,00 zł
„W każdym wieku można żyć aktywnie”
Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”
„Seniorzy korzystają z dóbr kultury”
Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”

2010,00 zł
1740,00 zł

„Złota jesień seniora”
Razem

24 381,00 zł

4. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”
a) Zadanie szczegółowe: „Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
4000,00 zł
„Znasz li ten kraj”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
„My spod biało-czerwonej”
Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”

1900,00 zł
1110,00 zł

„Świętujemy Niepodległą Twórczo”
Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”
722,00 zł
„Wieczornica – tu wszędzie jest moja ojczyzna”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”
914,00 zł
„Święto Flagi na kolorowo”
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „SZPICA”
„Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych
historycznej warty honorowej”
Razem

1354,00 zł
10 000,00 zł

5. Wyniki konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów,

2) na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce „Pożytek publiczny” –
„Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019”,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów.

Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów
/-/ Jolanta Zarzeka

