
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr  19/2021 Wójta Gminy Dywity 

z dnia  12 lutego 2021 roku 

 

OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie art. 11 ust.1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz  uchwały Rady Gminy 

Dywity Nr XXIII/219/20 Rady Gminy Dywity z dnia 22.12.2020 roku w sprawie uchwalenia 

„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2020” 

Wójt Gminy Dywity 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: 

1)   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

- wspieranie realizacji zadań: 

a) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie działalności na rzecz edukacji  
    kulturalnej; 
b) edukacja regionalna, upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej, pielęgnowanie 

polskości 

c) zaspokajanie potrzeb  kulturalnych mieszkańców Gminy Dywity 

d) zapobieganie poprzez kulturę i sztukę negatywnym skutkom odizolowania 

spowodowanego przez restrykcje związane z walką z pandemią; 

e)  „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych 

       do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych; 
e) Dotacja inwestycyjna – rozwiązanie stosowane w sytuacji gdy organizacja startując 

w otwartym konkursie ofert, nie przewidziała wydatków inwestycyjnych związanych 
z wykonaniem zadania, a po rozpoczęciu lub w trakcie jego realizacji takie wydatki okazały 
się niezbędne. 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 30 000,00zł. 
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020: 33 000,00zł. 

- powierzenie realizacji zadań: 
a)prowadzenie Izby Pamięci Marii Zientary –Malewskiej w Brąswałdzie (załącznik nr 1 do   

ogłoszenia); 

b) prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry z zespołem „Spręcowia” w Spręcowie 

(załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 23 000,00zł. 

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020 - 22 000,00zł. 

2) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego;  

      a) tworzenie funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży;  
b) organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich Gminy Dywity; 

c) organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji; 

d) edukacja społeczeństwa Gminy Dywity z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

 i   ratownictwa; 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr  19/2021 Wójta Gminy Dywity 

z dnia  12 lutego 2021 roku 

 

e) upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz aktywizowanie społeczności 

lokalnych, promowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

f) prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej 

nauki wśród uczniów; 

g) zajęcia i warsztaty z zakresu poznawania, rozwijania, doskonalenia swoich kompetencji, 

wspieranie kreatywności poprzez alternatywne formy edukacji; 

h) rozszerzenie systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i uczniów; 

i) programy dotyczące doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, przygotowanie do 

dynamicznie zmieniającego się rynku pracy; 

j) wsparcie w edukacji zdalnej dzieci i młodzieży mających problemy z nauką; 

k) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych 

do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

l) Dotacja inwestycyjna – rozwiązanie stosowane w sytuacji gdy organizacja startując 

w otwartym konkursie ofert, nie przewidziała wydatków inwestycyjnych związanych 

z wykonaniem zadania, a po rozpoczęciu lub w trakcie jego realizacji takie wydatki 

okazały się niezbędne. 

 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 48 000,00zł. 

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020 – 55 000,00zł. 

 

3) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
- wspieranie realizacji zadań: 

a) organizacja na terenie Gminy Dywity zajęć dla seniorów; integracja  

      międzypokoleniowa; 

b) organizacja działań wspierających rodzinę;  

c) wspieranie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, poprzez 

integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną; 

d) warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przełamywania 

stereotypów związanych z niepełnosprawnością; 

e) działania na rzecz aktywizacji seniorów, edukacja ustawiczna seniorów – Uniwersytet 

Seniora; 

f) promowanie wolontariatu w szczególności wśród młodzieży i osób starszych; 

g) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz 

podtrzymanie ich aktywności zawodowej oraz społecznej; 

h) aktywizacja młodego pokolenia, rozwój przedsiębiorczości oraz kreatywności na rzecz 

lokalnej społeczności; 
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i) diagnoza potrzeb w zakresie dostępności: 

- architektonicznej, 

- komunikacyjno-informacyjnej, 

- cyfrowej, 

oraz istniejących na terenie Gminy Dywity barier uniemożliwiających osobom 

ze szczególnymi potrzebami funkcjonowanie na zasadach równości ze wszystkimi 

obywatelami. 

j) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych   

             do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

l) Dotacja inwestycyjna – rozwiązanie stosowane w sytuacji gdy organizacja startując 

w otwartym konkursie ofert, nie przewidziała wydatków inwestycyjnych związanych 

z wykonaniem zadania, a po rozpoczęciu lub w trakcie jego realizacji takie wydatki 

okazały się niezbędne. 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 38 000,00zł. 
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020 - 35 000,00zł. 

- powierzenie realizacji zadań: 
     a) organizacja II Gminnego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (załącznik nr 3 do 

ogłoszenia). 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 5 000,00zł. 

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020 – 5 000,00zł. 

4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

- wspieranie realizacji zadań: 

a)   nowatorskie zajęcia łączące edukację przyrodniczą z terapią poprzez kontakt  

                ze  zwierzętami ; 

b) edukacyjno – informacyjne działania ekologiczne; 

c) ochrona praw zwierząt; 

d) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych  

do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

e) Dotacja inwestycyjna – rozwiązanie stosowane w sytuacji gdy organizacja startując 

w otwartym konkursie ofert, nie przewidziała wydatków inwestycyjnych związanych 

z wykonaniem zadania, a po rozpoczęciu lub w trakcie jego realizacji takie wydatki 

okazały się niezbędne. 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego  – 10 000,00zł. 

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020 - 10 000,00zł. 

5) Ochrona i promocja zdrowia 

- wspieranie realizacji zadań: 

a) organizacja całorocznych grup wsparcia dla osób z problemami nadwagi i otyłości, 

promocja zdrowego żywienia; 
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b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych i od Internetu 

 w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

c) działania na rzecz zdrowia psychicznego i zachowania higieny umysłu; 

d) warsztaty, webinaria, inne działania wspierające mieszkańców w radzeniu sobie 

w trudnych sytuacjach w czasie pandemii; 

e) przeprowadzenie diagnozy w celu wskazania najbardziej pożądanych przez 

mieszkańców Gminy działań z zakresie profilaktyki zdrowotnej (wykonanie badania za 

pomocą ankiet i innych narzędzi diagnozujących, podsumowanie, wypracowanie 

wniosków, wskazanie priorytetów) 

f) edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży; 

g) wsparcie osób starszych i chorych w codziennym funkcjonowaniu podczas pandemii 

(pomoc w robieniu zakupów, załatwianiu spraw, zaopatrywanie w leki) 

h) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych  

do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

i) Dotacja inwestycyjna – rozwiązanie stosowane w sytuacji gdy organizacja startując 

w otwartym konkursie ofert, nie przewidziała wydatków inwestycyjnych związanych 

z wykonaniem zadania, a po rozpoczęciu lub w trakcie jego realizacji takie wydatki 

okazały się niezbędne. 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego  – 15 000,00zł. 

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2020 - 10 000,00zł. 

 

Termin realizacji zadań: rok 2021. 

Termin i miejsce składania ofert: 21 dni od dnia 12.02.2021r. - daty ogłoszenia konkursu na 

gminnej stronie BIP - do dnia 08.03.2021r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy  

Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity. 

Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań oraz termin, tryb i kryteria 

wyboru ofert określa Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie oraz powierzenie 

realizacji zadań publicznych Gminy Dywity w roku 2021, który jest dostępny w Biuletynie 

Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne  oraz 

www.gminadywity.pl  zakładka: informator - organizacje pozarządowe. 

Druki ofert można pobierać drogą elektroniczną ze strony gminnego Biuletynu Informacji 

Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne oraz 

www.gminadywity.pl  zakładka: informator - organizacje pozarządowe.  

 

 

 

 
    WÓJT GMINY 

(-) Daniel Zadworny 

 

http://www.gminadywity.pl/
http://www.gminadywity.pl/

