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OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  

OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

  

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 6 lutego 2019 roku rozpatrzył rekomendację 

Komisji Konkursowej - ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie  

z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 450, 650, 723, 1365, z 2019 poz. 37) i przyznał dotację na: 

 

Zadanie Nr 1: 

Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do 

powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej o zasięgu co najmniej powiatowym, 

termin realizacji do 20 grudnia 2019 roku. Środki finansowe przeznaczone  

na współfinansowanie zadania w roku 2019 – 21.000 zł 

Na w/w zadanie wpłynęło 5  (pięć) ofert, następujących organizacji pozarządowych: 

1. Warmiński Auto – Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Mistrzostwa Polski ENDURO RACE” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy 

tysiące złotych; 

 

2. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania  

pn. „Aktywność ruchowa podstawą promocji zdrowia” - kwota dotacji 3.000 zł, 

słownie: trzy tysiące złotych; 

 

3. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy, Oddział Miejscowy w Lidzbarku 

Warmińskim na realizację zadania pn. „XII Ogólnopolskie Zimowe Manewry 

Ratownicze Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy” – kwota dotacji 2.000 zł, 

słownie: dwa tysiące złotych; 

 

4. Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania 

pn. „Karoliada 2019 – Powiatowy turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych” – 

kwota dotacji 600 zł, słownie: sześćset złotych; 

 

5. Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania 

pn. „Piłkarski Dzień Dziecka z Polonią” o puchar Starosty Lidzbarskiego Jana 

Harhaja –  500 zł, słownie : pięćset złotych. 

Zadanie Nr 2: 

Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych, mających na celu  upowszechnienie 

kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego o zasięgu co najmniej 

powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2019 roku. Środki finansowe przeznaczone  

na współfinansowanie zadania w roku 2019 – 15.000 zł 
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Na w/w zadanie wpłynęło 6 (sześć) ofert, następujących organizacji pozarządowych: 

 

1. Stowarzyszenie Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania 

pn. „Weekend z folklorem Warmii” –  kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące 

złotych; 

 

2. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację 

zadania pn. „Kultura jak kwiat – działania artystyczne na rzecz mieszkańców 

powiatu lidzbarskiego” - kwota dotacji 500 zł, pięćset złotych; 

 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „ XXXV 

Jubileuszowe Kaziuki - Wilniuki – przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa 

kulturowego Wileńszczyzny” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych; 

  

 

4. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim na 

realizację zadania pn. „Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów 2019” – kwota 

dotacji 700 zł, słownie: siedemset złotych. 

 

5. Stowarzyszenie „Agrorelaks” na realizację zadania pn.: „II Warsztaty 

Ikonografoczne Warmińskiej Pracowni Ikony w Krośnie koło Ornety” –  1.000 

zł, słownie: tysiąc złotych. 

 

6. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na realizację zadania pn.: „Konkurs kulinarny 

na najlepsze potrawy ziemniaczane podczas VI Festiwalu Pieczonego Ziemniaka” 

–  nie przyznano dotacji na realizację tego zadania 

 

 

Zadanie Nr 3: 

Organizacja imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu 

lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2019 roku.  

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2019 – 15.000 zł. 

Na w/w zadanie wpłynęły  2 (dwie) oferty, następujących organizacji pozarządowych: 

1. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. 

„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – rajd konny”  – kwota dotacji  

1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;   

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „9 milionów 

powodów aby odwiedzić Leśny Park Przyrodniczy. Powiatowy rajd pieszy 

Seniorów przez ścieżki krajobrazowe wzdłuż rzeki Łyny” – kwota dotacji 500 zł, 

słownie: pięćset złotych. 
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Zadanie Nr 4: 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin 

realizacji do 20 grudnia 2019 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie 

zadania w roku 2019 – 10.000 zł. 

Na w/w zadanie wpłynęło 5 (pięć) ofert, następujących organizacji pozarządowych: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK 

w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „X Jubileuszowy Wojewódzki 

Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”- kwota 

dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;  

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” 

w Lidzbarku Warmińskim, na realizację zadania pn. „Ogólnopolski Przegląd 

Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Mały Teatr Wielkich 

Aktorów Plus” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie:  dwa tysiące złotych; 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-

Warszawskiej w Henrykowie na realizację zadania pn. „Nikiforiada - Twórczość 

Własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego – XI Spotkanie” – kwota dotacji 1.000 zł, 

słownie: tysiąc złotych; 

4. Orneckie Stowarzyszenie Wspierana Osób Niepełnosprawnych w Ornecie na 

realizację zadania pn. „XIII Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” –  kwota 

dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych; 

5. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” 

w Lidzbarku Warmińskim  na realizację zadania pn. „IV Rodzinny Rajd Pieszy”  –  

kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset złotych. 

 


