Zarządzenie nr 57/2021
Wójta Gminy Dywity
z dnia 7 kwietnia 2021 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych
z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego; ochrona i promocja zdrowia.
Na podstawie art. 11 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 t.j. ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/219/20 Rady Gminy
Dywity z dnia 22 grudnia 2020 r. 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 2021”,zarządzam:
§1
Powierzenie realizacji 2 zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji, organizacjom pozarządowym w zakresie i w kwotach określonych w załączniku do
zarządzenia.
§2
Wsparcie realizacji 16 zadań publicznych z zakresów: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; ochrona i promocji zdrowia,
organizacjom pozarządowym w zakresie i w kwotach określonych w załączniku do zarządzenia.
§3
Nie przyznać Stowarzyszeniu Nasza Wieś Redykajny w bieżącym roku dofinansowania, zgodnie
z postanowieniami rozdziału III punktu 2 Regulaminu otwartego konkursu ofert w związku
z nieprawidłowościami w rozliczeniu finansowym zadania realizowanego przez Stowarzyszenie w 2020
roku.
§4
Nie przyznać Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dywitach dofinansowania dwóch ofert
w związku ze złożeniem projektów na nieprawidłowe zadania. Zgodnie z rozdziałem I punkt 1 i 2
Regulaminu otwartego konkursu ofert, działania zwarte w ofertach merytorycznie obejmowały
zakresem naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, a nie kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, na jakie zostały złożone.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

Załącznik
do zarządzenia nr 57/2021 Wójta Gminy Dywity
z dnia 7 kwietnia 2021r.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego; ochrona i promocja zdrowia.
L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Tytuł projektu

Przyznana
kwota dotacji

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
1.

Stowarzyszenie
„Aktywne Spręcowo”

Prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry
z zespołem „Spręcowia” POWIERZENIE

8 000,00 zł

2.

Fundacja „Prymus”

Prowadzenie Izby Pamięci Marii ZientaryMalewskiej w Brąswałdzie POWIERZENIE

15 000 zł

BARCIE-zapominane elementy krajobrazu
Warmii

2 500,00 zł

ROGOLE – kolędy i pastorałki śpiewane na
Warmii

2 500,00 zł

Sętal – wirtualne wyprawy po skarby
przeszłości

3 500,00 zł

Ługwałd 2021 – KULTURA!

6 500,00 zł

Zabawa z kulturą

4 400,00 zł

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

Stowarzyszenie
Kulturalne „GRAJTA
GRACE”
Stowarzyszenie
Kulturalne „GRAJTA
GRACE”
Stowarzyszenie Przyjaciół
Sętala
Stowarzyszenie
„Ługwałd”
Fundacja Kłobuk

Stowarzyszenie „Nasza
Dwadzieścia filmów na dwudziestolecie
Wieś”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie Wczoraj i
Wsi Bukwałd
Dziś
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Fundacja Fundusz Ziemi
Fundusz stypendialny
Olsztyńskiej
Fundacja 36i6

Studio MM czyli Medialni Młodzi

4 600,00 zł
6 000,00 zł

5 000,00 zł
6 000,00 zł

3.

Fundacja "Prymus"

Konkurs Stypendialny dla dzieci i młodzieży
szczególnie uzdolnionej, uczącej się na
terenie Gminy Dywity

10 000,00 zł

wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1

Ochotnicza Straż Pożarna
Spręcowo

Międzypokoleniowy misz-masz SpręcoBabek
- kontynuacja
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej warsztaty zwiększające psychospołeczne
kompetencje u uczniów zapobiegające
wykluczeniu

2.

Stowarzyszenie
"Aktywne Spręcowo"

3.

Fundacja 36i6

ALTER – Promesa Dywicka

6 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Wsi Bukwałd

Międzypokoleniowa Akademia Aktywności
Społecznych

9 500,00 zł

9 500,00 zł

2 700,00 zł

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1.

Fundacja Albatros

Ornitoterapia - innowacja w animaloterapii

10 000,00zł

ochrona i promocja zdrowia
1.

Stowarzyszenie
Warmińska Wieś

Warsztatownia

6 000,00 zł

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

