Zarządzenie Nr 300/28/13
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Dzierżoniów zadanie z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”,
„Nauki, edukacji, oświaty i wychowania”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”,
„Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku
z Uchwałą Nr XXIX/220/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w roku 2013
Wójt Gminy Dzierżoniów zarządza:
§1
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości
wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”,
„Nauki, edukacji, oświaty i wychowania”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”,
„Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”

1. Zadanie szczegółowe:
„Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych”
Oferent i nazwa zadania
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w DzierżoniowieObóz terapeutyczno-usamodzielniający „Poznajemy walory zdrowotne
uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej”
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- wczasy
rehabilitacyjne w Sarbinowie”
Polski Związek Niewidomych
„Mamy szansę żyć „normalnie””
Razem

Kwota
dotacji

3.500,00 zł
500,00 zł
4.000,00 zł

2. Zadanie szczegółowe:
„Pielęgnowanie
obywatelskiej”

polskości,

rozwój

i

kształtowanie

świadomości

Oferent i nazwa zadania
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych
historycznej warty honorowej”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”„Uroczyście, podniośle i nastrojowo…”
Stowarzyszenie „Uciechów- Moja Wieś”
„Listopadowa nostalgia – obchody Narodowego Święta Niepodległości”
Stowarzyszenia „Piława Dolna”
„Z Bukowiny rumuńskiej na Dolny Śląsk” – wycieczka integracyjna szlakiem
historii tradycji narodowej”
Razem

narodowej,
Kwota
dotacji

500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł

500,00 zł
2.000,00 zł

3. Zadanie szczegółowe:
„Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa
osób starszych w życiu społecznym
Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie „Razem dla wsi”
„Seniorzy korzystają z dóbr kultury”

1.800,00 zł

Stowarzyszenie „Piława Dolna”
„Musicalowy zawrót głowy”

2.200,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich –
„Organizacja wycieczki turystycznej pn „Zwiedzamy zabytki klasy „O”
w Krzeszowie” dla osób w wieku emerytalnym zamieszkałych
w Ostroszowicach, Jodłowniku i Myśliszowie wraz z przysiółkami”

1.500,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”„Prowadzenie Klubu Seniora „Druga Młodość 50+””

2.200,00 zł

Stowarzyszenie „Uciechów –Moja Wieś” –
„JESIENNE UCIECHY- aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów”

2.200,00 zł

Polski Związek Niewidomych
„Nie ważne ile mam lat”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
„Tournee emeryta”
Razem

800,00 zł
2.300,00 zł
13.000,00 zł

4.

Zadanie szczegółowe:

„Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy z elementami promocji
lokalnych twórców i produktu lokalnego”
Oferent i nazwa zadania
Stowarzyszenie „Razem dla wsi”
„Wiwat żniwa – wdzięczni za plony w Owieśnie”
Stowarzyszenie Dobrocin – Wieś XXI Wieku„Grzybolandia”
Razem
5.

Kwota
dotacji
800,00 zł
2.200,00 zł
3.000,00 zł

Zadanie szczegółowe:

„ Działania związane z integracją społeczności lokalnych”
Oferent i nazwa zadania
Stowarzyszenie „Aktywuj młodzież”„Muzyczna świetlica”
Stowarzyszenie Piława Dolna„Cała wioska śpiewa dzieciom- integracyjny festyn muzyczny”
Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”
„IV Festiwal humoru „Uciecha w Uciechowie””
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”„Święto Niezapominajki”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”„Piracka przygoda w Mościsku”
Stowarzyszenie Dobrocin – Wieś XXI Wieku„Otwarty zlot rowerowy”
Razem

Kwota
dotacji
3.200,00 zł
3.200,00 zł
5.700,00 zł
4.500,00 zł
3.200,00 zł
1.200,00 zł
21.000,00 zł

6. Zadanie szczegółowe:
„Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”
Oferent i nazwa zadania
Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich –
„Organizacja wyjazdu na teren Wrocławskiego Kampusu Centrum Badań EIT
na Praczach dla dzieci od I do III klasy zamieszkałych w Ostroszowicach,
Jodłowniku i Myśliszowie wraz z przysiółkami”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”„Warsztaty artystyczne”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”„Przygoda ze sztuką”
Razem

Kwota
dotacji

900,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
1.500,00 zł

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki
oraz Skarbnikowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

