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URZAD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM                                                                                                 Brzeg Dolny, 31.03.2016r. 

 

 

                                  WYNIKI OTWARTEGO  KONKURSU OFERT PROGRAMU ‘ODNOWA WSI  DOLNOŚLĄSKIEJ’ 2016 

 

Burmistrz Brzegu Dolnego informuje, że na posiedzeniu w dniu 31.03.2016 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem   nr. 

0050.12.2016 z dnia 18.03.2016 r.,  rozpatrzyła oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje 

pozarządowe Gminy Brzeg Dolny. Złożone oferty dotyczą zakresu organizacji – „Wkład własny do projektu: Przedsięwzięcia promujące ideę 

odnowy wsi dolnośląskiej „   współfinansowanego ze środków budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gminy Brzeg Dolny w 2016 

roku. 

 

Termin składania ofert upłynął 30.03.2016 r. 

Informacja o konkursie ukazała się w dniu 9.03.2016 r. na stronach BIP U.M. w Brzegu Dolnym, na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń 

U.M. oraz w czasopiśmie PANORAMA Brzegu Dolnego, nr.6(24), str.8. 

Na konkurs wpłynęło 6 ofert. 

 

Dotacja                                                                                                                                                                                                  

      Komisja pozytywnie oceniła ofertę i jednogłośnie zawnioskowała o przyznanie przez Burmistrza dotacji dla realizacji  w/w zadania  przez   

niżej wymienione   sołectwa w gminie  Brzeg Dolny:      

 

lp 

Nazwa Organizacji Nazwa zadania       Przyznana 

kwota dotacji przez 

Gminę Brzeg Dolny 

Uwagi po analizie formalnej 

1. 

Stowarzyszenie Mieszkańców 

Wsi GODZIĘCIN „Wspólna 

Sprawa”  

Gm. Brzeg Dolny 

 

 

 

 

 

 

 

Celem zadania publicznego realizowanego w ramach konkursu 

jest promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Sołectwie 

Godzięcin.poprzez organizację  Festynu Pszczelarskiego o zasięgu 

ponad powiatowym w sołectwie Godzięcin, promującym zdrowie 

płynące od pszczół. Współuczestnikami będą pszczelarze  z 

Dolnego Śląska, mieszkańcy wsi Godzięcin ok.800 osób. Z dotacji 

zostaną zakupione duże 3 parasole na stojakach, 1000 długopisów 

z nazwą zadania DOLNY ŚLĄSK -  GODZIĘCIN, oraz 1500 

reklamowych kubków papierowych.  

                                      (1.10. – 30. 11. 2016r.) 

 

     1 221.00zl 

               =21% 

Dot.U.Marsz.= 4 593.00zł 

                                  = 79% 

100% = 5 814.00zł 
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2. 

Stowarzyszenie  Mieszkańców 

Wsi RADECZ 

Gm. Brzeg Dolny 

Popularyzowanie idei odnowy wsi poprzez projekt- „Działając 

wspólnie zrobimy więcej – stworzenie przyjaznego miejsca 
rekreacji w Radeczu” Renowacja terenu w centrum wsi na 

miejsce rekreacji dla mieszkańców a  szczególnie dla dzieci – 

stworzenie w przyszłości placu zabaw, miejsca odpoczynku.  

                                             (01.09.-16.12.2016 r.) 

        1 316.70 zł.  

               =21% 

 

Dot.U.Marsz. 

=4 953.30 zł 

         =79% 

 

100% = 6 270.00zł 

3. 

Stowarzyszenie  Aktywne 

BUKOWICE 

 Gm. Brzeg Dolny 

Promocja idei odnowy wsi dolnośląskiej poprzez zaprojektowanie, 

wykonanie stelaży i montaż tablic informacyjnych w miejscowości 

Bukowice. Osobami zaangażowanymi do realizacji zadań w 

ramach projektu będą wolontariusze i członkowie stowarzyszenia.; 

zaprojektowanie treści merytorycznej i fotograficznej do zakupu 

artykułów promocyjnych „Odnowę Wsi Dolnośląskiej”; zakup 

krzewów i drzew  w celu zagospodarowania terenu dla rekreacji 

mieszkańców.                       

                                              (01.09. – 16.12.2016 r.) 

 

          898.17zł 

  =21%  

 

Dot.U.Marsz..: 

           = 3 378.83zł 

               =79.%  

 

100% = 4 277.00zł 

4. 

Stowarzyszenie  Mieszkańców          

         Wsi  GRODZANÓW 

        Gm. Brzeg Dolny 

„Promocja wsi” – Propagowanie  idei odnowy wsi w miejscowości 

Grodzanów  poprzez warsztaty z rękodzieła i wydanie materiałów  

promocyjnych : 2 namioty z nadrukiem dla 15-stu spotkań 

wiejskich po 1.5h w okresie od 4.09.- do16.12.2016r. Informacje o 

realizacji projektu zostaną umieszczone na 

www.grodzanow.brzegdolny.pl z działań promujących ideę 

Odnowy Wsi  Dolnośląskiej.       ( 1.09.- 16.12.2016 r.) 

 

       1  050.00zł  

      = 21% 

 

Dot.U.Marsz.: 

           =  3 950.00zł  

                      =  79% 

100% = 5 000.00 zł 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi ŻERKÓW 

Promocja idei „Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości 

Żerków” poprzez wydanie materiałów promocyjnych oraz 

organizację cyklicznego festynu pn.”6-ste Święto Pieczonego 

Ziemniaka” z umieszczeniem logotypów  Województwa 

Dolnośląskiego. Zadanie to jest wpisane w Sołecką Strategię 

Rozwoju Wsi Żerków, jako coroczny festyn promujący  walory 

wsi i produkty lokalne”. 

 

                                           (1.09. – 16.12.2016r.) 

       1 050.00zł 

     =21.00% 

Dot. U. Marsz. 

         = 4 028.00 zł  

 

100% = 5 078.00 zł 

 

http://www.grodzanow.brzegdolny.pl/
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                                                                                                                                                                           5 585.87                               25 903.13             

Razem:    …………… zł                ………………  zł 

 Gmina Brzeg Dolny      Urząd Marszałkowski 

 

 

 

 

                                                          Stanisław Jastrzębski 

 Burmistrz Brzegu Dolnego ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Sporządził: -  

                                                 - Roman Adaśko 

                                               Główny Specjalista 

                                ds. Współpracy Międzynarodowej 

                                   i Organizacji Pozarządowych 

 6. 

Stowarzyszenie Mieszkańców 

Wsi POGALEWO WIELKIE 

„RAZEM” 

Celem zadania publicznego jest zagospodarowanie miejsca 

spotkań mieszkańców wsi: renowacja stawu, jego brzegu, 

zamontowanie ławek, budowa mostku przez staw, stworzyć kąciki 

zieleni, wydanie materiałów promocyjnych. Poprzez wspólną 

pracę zamierzają pobudzić aktywność mieszkańców wsi. 

 

1 050.00 zł 

        = 21% 

 

Dot. U.Marsz. 

        = 5 000.00 zł 

                      = 73% 

Wkład wł.=  780.00zł 

                      =   6%  

 

100% = 6 830.00 zł  


