
Zarządzenie nr USCO.0050.30.2023 

Wójta Gminy Dywity 

z dnia 10 marca 2023 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, działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 
 

 

 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 Rady Gminy Dywity 

Nr XLIII/400/22 z dnia 24.11.2022 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 2023”,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 23 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 dofinansowania zgodnie z postanowieniami rozdziału V punkt 6 Regulaminu otwartego 

konkursu ofert, w związku z uzyskaniem niewystarczającej ilości punktów podczas oceny oferty:  

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dywitach na realizację zadania na powierzenie 

zadania „Akademia Matematyczna z pasją- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej, uczącej się na terenie Gminy Dywity. 

2) Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu na ofertę „Na ratunek zabytkom” 

3) Stowarzyszeniu „Nasza Wieś Redykajny” na ofertę „Bochen z pieca chlebowego jak za dawnych 

lat” 

4) Kołu Gospodyń Wiejskich z Frączek na ofertę „Kulturalne Frączki” 

5) Warmińskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Kieźlińskich- na ofertę „Kreatywnie i Aktywnie 

w Kieźlinach” 

6) Fundacji 36 i 6- na ofertę „Razem Najlepiej” 

7) Fundacji Kapitana Nemo- „Bądź Fair Play” oraz „Stop przemocy- Niebieski Koncert 

8) Fundacja „Akademia Malucha”- „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                         WÓJT GMINY 
 
                 (-) Daniel Zadworny



Załącznik  
do Zarządzenia  nr USCO.0050.30.2023 

 Wójta Gminy Dywity 
z dnia 10 marca 2023 r. 

 

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. 

 

Powierzenie realizacji zadań: 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nr 
projektu 

Nazwa Stowarzyszenia Tytuł projektu 
Przyznana  

kwota dotacji 

1 Fundacja Prymus 
Prowadzenie izby pamięci Marii 
Zientary-Malewskiej w 
Brąswałdzie -POWIERZENIE 

15 000,00 zł 

2 Stowarzyszenie "Aktywne Spręcowo" 

Prowadzenie zajęć tańca 
ludowego  i orkiestry z zespołem 
"Spręcowia" POWIERZENIE 
 

8 000,00 zł 

 

Wsparcie realizacji zadań: 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Nr 
projektu 

Nazwa Stowarzyszenia Tytuł projektu 
Przyznana 

kwota dotacji 

1 
Stowarzyszenie Kulturalne "Grajta 
Grace" 

IV ROGOLE - Kolędy, pastorałki, pieśni 
nabożne na Warmii 

3 000,00 zł 

2 
Stowarzyszenie Kulturalne "Grajta 
Grace" 

XVI Spotkania z folklorem "Grajta 
Grace" 

3 000,00 zł 

3 Stowarzyszenie Ługwałd Kulturalny Ługwałd 2023 7 500,00 zł 

4 Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala Mikołaj Kopernik w Słodkiej Dolinie 5 500,00 zł 

5 Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala 
Gitara elektryczna od rzemiosła do 
sztuki 

3 000,00 zł 

6 Stowarzyszenie "Nasza Wieś" Noc sobótkowa we Frączkach 3 000,00 zł 

7 Stowarzyszenie "Nasza Wieś" Z tradycją w nowoczesność 5 000,00 zł 

8 Koło Gospodyń Wiejskich w Różnowie spoTKAJmy się! Warsztaty tkackie 2 000,00 zł 



Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Nr 
projektu 

Nazwa Stowarzyszenia Tytuł projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

1 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Spręcowie 

Rękodzieło, zdrowie, kultura- twórcza 
integracja Spręcobabek 

9 000,00 zł 

2 Stowarzyszenie "Aktywne Spręcowo" Teatr-moje okno na świat  2 800,00 zł 

3 Fundacja "Akademia Malucha" Rodzinna sensoryka 5 500,00 zł 

4 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Brąswałdzie 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Brąswałdzie- aktywizacja młodego 
pokolenia, rozwój przedsiębiorczości 
oraz kreatywności na rzecz lokalnej 
społeczności 

8 000,00 zł 

5 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w Dywitach 

To był świat… czyli baśnie, zabawy i 
piosenki łączą pokolenia- młodzi 
wolontariusze działają na rzecz 
starszych generacji 

7 000,00 zł 

  

 

  

 

  

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

Nr 
projektu 

Nazwa Stowarzyszenia Tytuł projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

1 Fundacja Albatros 
Symbiosis-zakończenie projektu- 
PROMESA DYWICKA  

10 000,00 zł 

    

 

  

Ochrona i promocja zdrowia 

Nr 
projektu 

Nazwa Stowarzyszenia Tytuł projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

1 Fundacja 36i6 "Wyprzedzić czarną myśl"  10 000,00 zł 

2 Koło Gospodyń Wiejskich w Różnowie 
Kobieca MOC- Lepiej zapobiegać niż 
leczyć 

2 800,00 zł 

    

    

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Nr 
projektu 

Nazwa Stowarzyszenia Tytuł projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

1 Stowarzyszenie "Aktywne Spręcowo" 
Mikrokontrolery-czyli nie taki diabeł 
straszny… 

2 800,00 zł  



2 Stowarzyszenie "Ługwałd" Rok Kopernika w Ługwałdzie 4 700,00 zł 

3 Fundacja Prymus 
Konkurs stypendialny dla dzieci i 
młodzieży szczególnie uzdolnionej 
uczącej się na terenie Gminy Dywity 

11 000,00 zł 

4 Fundacja Kłobuk 
Aktywne wakacje na swoim 
podwórku 

4 000,00 zł 

5 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi 
Bukwałd 

Jesteśmy razem na dobre i na złe 4 500,00 zł 

6 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brąswałdzie 

Edukacja dzieci i młodzieży z Gminy 
Dywity z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa 

3 000,00 zł 

 

 

 

          WÓJT GMINY 
 

(-) Daniel Zadworny 


