
ZARZĄDZENIE NR 281/2022 
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku oraz  wyniki otwartego 

konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji 
wolontariatu” zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na podstawie art. 15 ust.2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
promocji i ochrony zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także wyniki otwartego konkursu ofert na 
wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu”. 

2.  Treść ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchowo i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych i promocji gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 281/2022 

Wójta Gminy Wierzchowo 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU 

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty w 2022 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza wyniki otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności 
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Wierzchowo oraz wyboru operatora regrantingu na zadania publiczne 
w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” w 2022 r. 

 
Lp.  

Nazwa oferenta 
 

Nazwa zadania 

 
Wysokość 

przyznanych 
środków publicznych 

1. 
Stowarzyszenie „Nasza 

Świerczyna” 
78-531 Świerczyna 86  

„Bieg wilczym tropem”  3 800,00 zł 

2.  

MLKS „Kolejarz” KPPD S.A. 
Wierzchowo 

ul. Parkowa 7 
78-530 Wierzchowo 

„Sprawni inaczej” 2 700,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Lokalnej w 

Wierzchowie, 
ul. Długa 26a 

78-530 Wierzchowo  

„Mieszkaniec Gminy Wierzchowo 
- uprawiający sport, będzie żył 

zdrowo” 
20 000,00 zł 

4. 

Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, ul. Piłsudskiego 12 

78-500 Drawsko Pomorskie 

„Promowanie i wspieranie aktywnych 
form spędzania czasu wolnego przez 

osoby starsze” 
9 000,00 zł 

5. Wierzchowskie Stowarzyszenie 
Wędkarskie 

"Akcja zarybiania jeziora 
Dramienko" 3 600,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Partnerstwo Drawy z 
Liderem Wałeckim" 

 
Organizacja kunkursu grantowego 

Działaj Lokalnie 

 
4 000,00 zł 
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