
Dzierżoniów, 26.04.2019 r. 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii” 
 

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 2019 r. poz. 688) 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania 

z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” – 

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii” 

 

 

1. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie 

alkoholizmowi”  

a) Zadanie szczegółowe: „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców 

gminy Dzierżoniów” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Dzierżoniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin” 

 

„Trenuję – nie piję” 

2500,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Bal Wszystkich Świętych” 

1100,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” 

 

„Nie zaciemniaj kolorów życia” 

3500,00 zł 

Razem 7100,00 zł 

 

b) Zadanie szczegółowe: „Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych z uwzględnieniem 

działalności informacyjnej i edukacyjnej” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” 

 

„Debata” 

3000,00 zł  

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

 

„Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych z uwzględnieniem działalności 

informacyjnej i edukacyjnej” 

2300,00 zł 



Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Dzień Dziecka w Tuszynie” 

1200,00 zł 

Razem 6500,00 zł 

 

 

2. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii” 

Zadanie szczegółowe: „Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych z uwzględnieniem 

działalności informacyjnej i edukacyjnej” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Zabawa z uśmiechem” 

1500,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość” 

 

„Niedziela na sportowo – z dala od uzależnień” 

1300,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Jesień w parku” 

1400,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Czysta uciecha to bohaterów cecha – organizacja VI festynu 

profilaktycznego” 

3000,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 

„Pożyteczne wakacje z dala od nałogów” 

2800,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” 

 

„Unplugged” 

3500,00 zł 

Razem 13 500,00 zł 

 

 

3. 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. 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

/-/ Marek Chmielewski 


