Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”,
przyjętego do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

13 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu Lidzbarskiego (Uchwałą Nr OR.0025.211.2017)
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych samorządu powiatowego w
zakresie:
1. „Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie
do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej”; środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2018 to 30.000 zł, zasięg zadania – co najmniej
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2018 r.
2. „Organizacji imprez lub cyklu imprez kulturalnych, mających na celu upowszechnienie
kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego”; środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2018 to 20.000 zł, zasięg zadania – co najmniej
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2018 r.
3. „Organizacja imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym”; środki finansowe
przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018 to 15.000 zł, zasięg zadania –
co najmniej powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2018 r.
4. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”; środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2018 to 10.000 zł, zasięg zadania – co najmniej
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2018 r.
Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim i filii w Ornecie oraz na stronie
internetowej www.powiatlidzbarski.pl w specjalnie utworzonej zakładce – Organizacje
Pozarządowe – Otwarte Konkursy Ofert oraz na slajderze głównej strony powiatowej
w aktualnościach. Czas składania ofert upływał 5 stycznia 2018 r.
22 stycznia 2018 r. Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj, Zarządzeniem Nr OR.120.5.2018
powołał Komisję Konkursową oraz określił Regulamin Komisji Konkursowej, co do wyboru
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W skład Komisji weszły dwie osoby
ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim: Jarosław Kogut – Przewodniczący
Komisji oraz Justyna Barnaś – Członek Komisji oraz Patryk Fijałkowski – Członek Komisji
z ramienia organizacji pozarządowych, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rogóżu.
Wpłynęły 24 (dwadzieścia cztery) ofert. 30 stycznia 2018 r. Komisja Konkursowa
przeprowadziła postępowanie konkursowe, a następnie przedłożyła Zarządowi Powiatu
Lidzbarskiego rekomendację, co do wybranych i ocenionych ofert. 31 stycznia 2018 r. Zarząd
Powiatu Lidzbarskiego podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.

1

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie
kultury fizycznej
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Podmiot realizujący zadanie
Warmiński Auto – Moto Klub

Nazwa zleconego zadania
„Mistrzostwa Polski Cross
Country – oficjalne zawody
Polskiego Związku
Motorowego”
Stowarzyszenie Joannici Dzieło
„XI Ogólnopolskie Zimowe
Pomocy, Oddział Miejscowy
Manewry w Sporcie
w Lidzbarku Warmińskim
Ratowniczym
Stowarzyszenia Joannici
Dzieło Pomocy”
Moto Klub w Lidzbarku
„Organizacja
Warmińskim
Motocrossowych
Mistrzostw Polski
w Motocrossie”
Klub Jeździecki Kamińskich
„Aktywność ruchowa
z siedzibą w Ignalinie
podstawą promocji zdrowia”
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mistrzostwa Województwa
„Warmia” w Lidzbarku
Kadetów i Juniorów
Warmińskim
w zapasach”
Stowarzyszenie PROGRES –
„Turniej piłki nożnej o
Akademia Piłkarska w Lidzbarku
puchar Starosty Powiatu
Warmińskim
Lidzbarskiego”
Stowarzyszenie „Rozwinąć
„Karoliada 2018 –
skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim Powiatowy turniej Piłki
Nożnej Szkół
Podstawowych”

Kwota dotacji
3.000 zł

2.000 zł

3.000 zł
3.000 zł
2.500 zł
700 zł
600 zł

14.800 zł
RAZEM:
W dziedzinie upowszechniana kultury fizycznej wpłynęły 8 (osiem) oferty, z czego
dofinansowanie otrzymało 7 (siedem) organizacji (co przedstawia powyższa tabela). 1 (jedna)
organizacja nie otrzymała dofinansowania. Był to:
Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn.
„POLONIA WINTER CUP 2018”

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i sztuki
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.
1.

Podmiot realizujący zadanie
Związek Ukraińców w Polsce.
Zarząd Oddziału w Olsztynie

Nazwa zleconego zadania
„Regionalne Dni
Szewczenkowskie”

Kwota dotacji
4.000,00 zł
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2.

Stowarzyszenie Perła Warmii

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Lidzbarskiej

4.

Stowarzyszenie „Łańcuch
Wzajemności” z siedzibą w
Krekolach
Stowarzyszenie Kobiet „Miej
Marzenia”

5.

Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej „Warmia”

6.

„Koncert jubileuszowy
Zespołu Tańca Ludowego z
okazji 10-lecia istnienia”
„ Wjazd króla polskiego
Zygmunta III Wazy na
zamek lidzbarski.
Inscenizacja z cyklu:
WIELCY MIESZKAŃCY
ZAMKU
LIDZBARSKIEGO”
„Obchody 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości”
„Jest takie miejsce – Taki
kraj – w 100 – rocznicę
Odzyskania
Niepodleglości”
„Wieczór Adwentowy –
Betlejem Narodów 2018”

4.000,00 zł
2.000,00 zł

2.00,00 zł
2.000,00 zł

700,00 zł
14.700 zł

RAZEM
W dziedzinie kultury i sztuki wpłynęło 6 (sześć) ofert. 6 (sześć) otrzymało
dofinansowanie.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie turystyki
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.
1.

2.

3.

4.

Podmiot realizujący zadanie
Nazwa zleconego zadania
Klub Jeździecki „Kamińskich” „Upowszechnianie turystyki
z siedzibą w Ignalinie
i krajoznawstwa – Rajd
konny”
Stowarzyszenie „Łańcuch
„Powiat Lidzbarski atrakcją
Wzajemności” w Krekolach
turystyczną dla
mieszkańców Powiatu”
Polski Związek Emerytów
„Śladami Pereł
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Lidzbarskich”
Rejonowy w Lidzbarku
Warmińskim, Koło w Ornecie
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Lidzbarskiej

Kwota dotacji
1.000,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł

„Starzeć się aktywnie, czyli 1.000,00 zł
jak dodać życia od lat.
Powiatowy rajd pieszy
seniorów przez park
krajobrazowy szlakiem rzeki
Symsarny”
4.000,00 zł
RAZEM
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W dziedzinie turystyki wpłynęło 5 (pięć) ofert, z czego dofinansowanie otrzymały 4 (cztery)
organizacje (co przedstawia powyższa tabela). Jedna organizacja nie otrzymała
dofinansowania. Było to Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na zadanie pn.: „V Festiwal
Pieczonego kartofla z konkursem kulinarnym w tle”.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie działań
na rzecz osób niepełnosprawnych
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Podmiot realizujący zadanie
Nazwa zleconego zadania
Stowarzyszenie na Rzecz Osób „IX Wojewódzki Turniej
Niepełnosprawnych
PROMYK Tenisa Stołowego Osób
w Lidzbarku Warmińskim
Niepełnosprawnych
Intelektualnie”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób „Wojewódzki Przegląd
Niepełnosprawnych
PROMYK Teatralny Osób
w Lidzbarku Warmińskim
Niepełnosprawnych - Mały
Teatr wielkich aktorów”
Środowiskowy Dom Samopomocy „Nikiforiada. Twórczość
przy Caritas Archidiecezji
Własna Osób
Przemysko-Warszawskiej
Niepełnosprawnych
w Henrykowie
Środowiskowych Domów
Samopomocy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”
Ornecie Stowarzyszenie
„XII Światowy dzień osób
Wspierana Osób
niepełnosprawnych”
Niepełnosprawnych
w Ornecie
Lidzbarskie Stowarzyszenie
„III Rodzinny Rajd Pieszy”
„Aktywni w Niepełnosprawności”
w Lidzbarku Warmińskim
RAZEM:

Kwota dotacji
2.500,00 zł

2.000,00 zł

1.500,00 zł

1.500,00 zł

700,00 zł

8.200,00 zł

W dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 5 (pięć) ofert.
5 (pięć) z nich otrzymało dofinansowanie.

Pozafinansowe formy wsparcia
1. Przekazywanie organizacjom pozarządowym drogą e-mailową informacji o istnieniu
innych źródeł finansowania na działalność organizacji pozarządowych oraz na temat
organizowanych szkoleń, warsztatów, konferencji i seminarium.
2. Systematyczne utrzymywanie kontaktów z Przewodniczącym Powiatowej Rady
Organizacji Pozarządowych – Damianem Kardymowiczem, m.in. w zakresie konsultacji
Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania uwag
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oraz propozycji zadań publicznych, na które organizacje pozarządowe chciałyby
uzyskiwać wsparcie finansowe w ramach otwartych konkursów ofert, rozmów w zakresie
przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych.
3. Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na
stronie internetowej powiatu – www.powiatlidzbarski.pl .
4. Promowanie dotowanych zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, turystyki oraz działań
na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie polityki popularyzacji działalności
organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu oraz na innych, dostępnych,
bezpłatnych, zaprzyjaźnionych portalach internetowych m.in. Klub Samorządowy Polskiej
Agencji Prasowej, Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl, ngo.pl, zpp.pl itp.
oraz promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych.
5. Doradzanie i udzielanie pomocy technicznej w przygotowywaniu ofert na realizację zadań
publicznych..
6. Obejmowanie patronatem Starosty Lidzbarskiego przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe - 7 patronatów.
7. Informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych
zadań oraz o ogłaszanych konkursach i ich wynikach.
8. Udostępnianie Sali Konferencyjnej organizacjom pozarządowym – 17 razy.
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego w roku 2018 przyznał organizacjom pozarządowym
i organizacjom pożytku publicznego łączną kwotę dotacji: 41.700,00 zł:
Kultura fizyczna – 14.800,00 zł
Kultura i sztuka – 14.700,00 zł
Turystyka – 4.000,00 zł
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 8.200,00 zł
- liczba otwartych konkursów – 1
- liczba złożonych ofert w ramach otwartych konkursów – 24 ofert, z czego:
- ilość dofinansowanych projektów – 22
- ilość niedofinansowanych projektów - 2
- liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0
- liczba organizacji, która nie przystąpiła do zawarcia umowy dotacji – 0
Ponadto:
- liczba ofert złożona w trybie „małych dotacji” – 0.

Oprac. Magda Staszkiewicz – Pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
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