Zarządzenie nr 56/2022
Wójta Gminy Dywity
z dnia 3 marca 2022 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 XXXII/303/21 z dnia 25.11.2021 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 2022”,zarządzam:
§1
Powierzenie realizacji 3 zadań publicznych z zakresów: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
oraz nauka, edukacja, oświata, wychowanie i wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
organizacjom pozarządowym w zakresie i w kwotach określonych w załączniku do zarządzenia.
§2
Wsparcie realizacji 19 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 Fundacji TUTUM dofinansowania, zgodnie z postanowieniami rozdziału V punkt 6
Regulaminu otwartego konkursu ofert, w związku z uzyskaniem niewystarczającej ilości punktów
podczas oceny oferty.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

Załącznik
do zarządzenia nr 56/2022 Wójta Gminy Dywity
z dnia 3 marca 2022r.

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:
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

15 000,00 zł

1.

nauka, edukacja, oświata i wychowanie
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Akademia matematyczna z pasją - zajęcia
Stowarzyszenie Przyjaciół
rozwijające zainteresowania dzieci i
Szkoły Podstawowej w
młodzieży szczególnie uzdolnionej, uczącej
Dywitach
się na terenie Gminy Dywity. POWIERZENIE

25 000,00 zł

Wsparcie realizacji zadań:
L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Tytuł projektu

Przyznana
kwota dotacji

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
1.

2.

Stowarzyszenie
Kulturalne „GRAJTA
GRACE”
Stowarzyszenie
Kulturalne „GRAJTA
GRACE”

XV Spotkania z folklorem "Grajta Grace"

3 000,00 zł

III ROGOLE - Kolędy, pastorałki, pieśni
nabożne na Warmii

3 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Sętala

Na zdrowie w Słodkiej Dolinie

8 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie
„Ługwałd”

Kulturalny Ługwałd

8 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie „Nasza
Wieś”

Noc sobótkowa we Frączkach

3 000,00 zł

1.
2.

3.

4.

5.
6.

nauka, edukacja, oświata i wychowanie
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Fundacja Fundusz Ziemi
Fundusz stypendialny
Olsztyńskiej

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół
Wsi Bukwałd

BUKWAŁD - śpiewa, tańczy, recytuje, przy
okazji edukuje

4 500,00zł

Fundacja "Prymus"

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

12 000,00 zł

Ługwałdzkie spotkania z astronomią

3 000,00 zł

Dywickie spotkania z kosmosem

3 000,00 zł

BEZPIECZNA GMINA-bezpieczny mieszkaniec

2 500,00 zł

Stowarzyszenie
"Ługwałd"
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w
Dywitach
OSP Kieźliny

wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochotnicza Straż Pożarna
Spręcowo

Międzypokoleniowy misz-masz SpręcoBabek
- kontynuacja

10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie
"Aktywne Spręcowo"

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej warsztaty zwiększające psychospołeczne
kompetencje u uczniów zapobiegające
wykluczeniu

2 800,00 zł

3.

Fundacja 36i6

"RODZINA nieziemskich obyczajów"

7 000,00 zł

4.

Fundacja Kapitana Nemo

Przemoc domowa - rozpoznaj ją i reaguj

5 000,00 zł

5.

Warmińskie
Stowarzyszenie Kobiet
Kieźlińskich

Odnowienie więzi społecznych zerwanych na
skutek pandemii COVID-19

5 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie "Nasza
Wieś"

Historia łączy pokolenia

10 000,00 zł

1

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1.

Fundacja Albatros

Nowatorskie zajęcia edukacyjnoterapeutyczne z udziałem niepełnosprawnych
10 000,00 zł
dzikich ptaków - mieszkańców Ośrodka
Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
ochrona i promocja zdrowia

1.

Fundacja 36i6

"Wyprzedzić czarną myśl"

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

10 000,00 zł

