
Dzierżoniów, 28.02.2019 r. 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu” 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 zadania 

z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”: 

 

1. Zadanie szczegółowe:  

 

 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Dzierżoniów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze sportowym” 

 
Oferent i nazwa zadania Kwota dotacji  

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin – 

„Sport dzieci i młodzieży w Dobrocinie” 

9 200,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Mościsko – 

„Sport dzieci i młodzieży w Mościsku” 

9 200,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn – 

„Sport dzieci i młodzieży w Tuszynie” 

10 500,00 zł 

Spółdzielnia BREAK-TEAM Ludowy Klub Sportowy Roztocznik –  

„Sport dzieci i młodzieży w Roztoczniku” 

9 200,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno – 

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Owieśnie” 

 9 200,00 zł 

 

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin - 

„Dzieci i młodzież z Gminy Dzierżoniów ćwiczą karate kyokushin” 

5 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „ATOM” –  

„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy 

Dzierżoniów w treningach i wyścigach kolarskich. Szkółki kolarskie przy SP 

Tuszyn i ZSP Mościsko. 

Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierżoniów o Puchar Wójta Gminy Dzierżoniów 

Pana Marka Chmielewskiego w kat. Żak – Młodzik – Juniorka mł. – Juniorka. 

Roztocznik, Sierpień – Wrzesień 2019 r.” 

 18 000,00 zł 

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów – 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć o 

charakterze sportowym” 

 7 700,00 zł 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Ostroszowice –  

„Sport dzieci i młodzieży w Ostroszowicach” 

   7 000,00 zł 

Razem 85 000,00 zł 

 



2. Zadanie szczegółowe:  

 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy 

Dzierżoniów poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym w dyscyplinie piłki 

nożnej” 

 

Oferent i nazwa zadania 
 

Kwota dotacji 

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin – 

„Piłka nożna seniorów w Dobrocinie” 
9 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Mościsko – 

„Piłka nożna seniorów w Mościsku” 
9 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn – 

„Piłka nożna seniorów w Tuszynie” 
12 000,00 zł 

Spółdzielnia BREAK-TEAM Ludowy Klub Sportowy Roztocznik –  

„Piłka nożna seniorów w Roztoczniku” 

 

9 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno – 

„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna seniorów w Owieśnie” 
9 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów – 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców  

z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze 

sportowym” 

7 000,00 zł 

Razem 55 000,00 zł 

 

 

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 


