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Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr  34/2018 

 Wójta Gminy Niemce 

z dnia  05 marca 2018 roku  

 

Wójt Gminy Niemce ogłasza 

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku 

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury – przyznane dotacje:  

 

1. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

 przybliżanie kontaktu ze sztuką. 

 Kwota przyznanej dotacji: 1.800,00 zł 

                                                                                                                     

2. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej przy parafii p.w. Św. Ignacego 

Loyoli w Niemcach 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

  poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

 przybliżanie kontaktu ze sztuką. 

Kwota przyznanej dotacji: 1.800,00 zł 

 

3. Fundacja „Żywioły ziemi” 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

 przybliżanie kontaktu ze sztuką. 

Kwota przyznanej dotacji: 2.500,00 zł 

 

4. Fundacja „Żywioły Ziemi”  

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

 przybliżanie kontaktu ze sztuką. 

Kwota przyznanej dotacji: 1.000,00 zł 

 

5. Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra”  

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 
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 edukację kulturalną 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

 Kwota przyznanej dotacji: 800,00 zł 

 

6. Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra”  

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

Kwota przyznanej dotacji: 900,00 zł 

 

7. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 edukację kulturalną 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

Kwota przyznanej dotacji: 3.500,00 zł 

 

8. Fundacja „Ecclesia nostra” 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 edukację kulturalną 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł 

 

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce  

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 edukację kulturalną 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 przybliżanie kontaktu ze sztuką. 

Kwota przyznanej dotacji: 12.200,00 zł 

 

10. Fundacja Integracji Lokalnej „OMNES”  

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

 edukację kulturalną 

 poprawę dostępu do kultury, 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

 kultywowanie tradycji, 

 przybliżanie kontaktu ze sztuką. 
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Kwota przyznanej dotacji: 2.500,00 zł 

 

 

Całkowita wartość przyznanych dotacji: 30.000,00 zł  
              

 

 

        

              Wójt Gminy Niemce 

                                                                                              /-/ Krzysztof Urbaś 

 

 

 

 

 


