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Sprawozdanie – za rok 2014 - z realizacji 
 

„Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015”,  
przyjętego do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego z 24 lutego 2011 r. 

 
28 listopada 2013 roku Zarząd Powiatu Lidzbarskiego (Uchwałą Nr 

OR.0025.232.2013) ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych powiatu 
w 2014 r. w formie wsparcia na realizację następujących zadań:   
1. „Organizacja imprezy lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych”; środki finansowe 
przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2014 to 30.000 zł, zasięg zadnia – co 
najmniej powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2014 r.   
2. „Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych”; środki finansowe przeznaczone na 
współfinansowanie zadania w roku 2014 to 30.000 zł, zasięg zadania – co najmniej 
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2014 r.  
3. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”; środki finansowe przeznaczone na 
współfinansowanie zadania w roku 2014 to 20.000 zł, zasięg zadania – co najmniej 
powiatowy z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2014 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 30 grudnia 2013 r. 
      03 stycznia 2014 r. Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj, Zarządzeniem Nr OR.120.1.2014 
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 Edyta Madziewicz – Członek Komisji (Insp. ds. Promocji i Współpracy 
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji) oraz Michał Ludkiewicz – Członek Komisji  
z ramienia organizacji pozarządowych, wytypowany przez Powiatową Radę Organizacji 
Pozarządowych.  
Wpłynęło  37 (trzydzieści siedem) ofert. 14.01.2014 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła 
postępowanie konkursowe, a następnie przedłożyła Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego 
rekomendację, co do wybranych i ocenionych ofert. 22.01.2014 r. Zarząd Powiatu 
Lidzbarskiego podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe. 


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

 
 
 
L.p. 

 
Podmiot realizujący zadanie 

 
Nazwa zleconego zadania Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Lidzbarskiej  

„XXXV Lidzbarskie Wieczory 
Humoru i Satyry” 

5.000 zł  

2.  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Lidzbarskiej  

„XXX Kaziuki-Wilniuki” 5.000 zł 

3.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rogóż  

„Organizacja Powiatowego 
Festiwalu Kultury” 

 
2.500 zł  

 4. Stowarzyszenie Kobiet „Miej 
Marzenia”  
w Lidzbarku Warmińskim 

„Idź tam, gdzie słychać śpiew 
– wspólne śpiewanie 
tradycyjnych pieśni”  

 
1.000 zł 
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5. 

Stowarzyszenie Kobiet „Miej 
Marzenia”  
w Lidzbarku Warmińskim 

„U Prząśniczki siedzą – 
Warsztaty rękodzieła” 

1.000 zł  

 
6.  

Związek Ukraińców  
w Polsce, Koło w Lidzbarku 
Warmińskim 

„Regionalny Koncert 
Szewczenkowski” 

5.000 zł  

 
7.  

Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek 
Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” w 
Lidzbarku Warmińskim 

„Kulturalne czwartki w 
lidzbarskim zamku” 

 
2.000 zł  

8. Stowarzyszenie MIASTOWIEŚ w 
Ornecie  

„II Potyczki Grup 
Rekonstrukcji Historycznych”  

 
2.000 zł 

 
9. 

Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej WARMIA  
w Lidzbarku Warmińskim 

„XXI Wieczór Adwentowy – 
Betlejem Narodów”  

 
700 zł 

 
 
10. 

Stowarzyszenie „Łańcuch 
Wzajemności” w Krekolach  

„Piosenka jest dobra na 
wszystko – festiwal Piosenki 
Amatorskiej połączony z 
obchodami 10-lecia 
Stowarzyszenia”  

 
 
1.500 zł  

11.  Spółdzielnia Socjalna ŚWIATEŁKO  
w Lidzbarku Warmińskim 

„Konkursy i animacje w czasie 
Festiwalu Sera”  

1.000 zł  

  
RAZEM: 

 
26.700 zł  

 
W dziedzinie kultury wpłynęło 15 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 11 organizacji (co 
przedstawia powyższa tabela). 4 organizacje nie otrzymały dofinansowania. Są to: 
1. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” – na realizację 
zadania pn. „Kroniki historią zapisane”; 
2. Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim – na realizację zadania 
pn. „Koncert Charytatywny na rzecz ratownictwa medycznego i transplantologii”; 
3. Stowarzyszenie Osób działających na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku 
Warmińskim „Wspieramy ZSZ LW” – na realizację zadania pn. „Canto, Cantare – śpiewamy 
w szkole. Koncerty w ZSZ w LW”; 
4. Stowarzyszenie „Po Lekcjach” w Lidzbarku Warmińskim – na realizację zadania pn. 
„Debiuty – cykl wernisaży wystaw fotograficznych”. 

 
Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie sportu 

(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego): 
 
 
L.p. 

 
Podmiot realizujący zadanie 

 
Nazwa zleconego 

zadania 
Kwota dotacji 

 
 
1. 

Szkolny Ludowy Klub Sportowy 
TRAMP w Ornecie  

„Eliminacje do 
indywidualnych 
Mistrzostw Polski 
Młodzików i Młodzików 
Młodszych”  

 
 
1.500 zł 

 
2. 

Klub Jeździecki „Kamińscy” z siedzibą 
w Ignalinie  

„Regionalne zawody 
jeździeckie w skokach 
przez przeszkody”  

 
3.000 zł 

 
 
3. 

Stowarzyszenie ROZWINĄĆ 
SKRZYDŁA w Lidzbarku 
Warmińskim 

„IV Powiatowy 
Turniej Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych 
Karoliada 2014”  

 
Nie przyznano kwoty 
dotacji, wsparcie rzeczowe 

 
4. 

Stowarzyszenie Kobiet „Miej 
Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim 

„Wyginaj śmiało ciało. 
6. Lidzbarskie Letnie 
Warsztaty Tańca”  

1.000 zł 

 
5. 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Lidzbarku Warmińskim  

„Powiatowe zawody 
MDP OSP w sporcie 

4.000 zł 
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pożarniczym”  
 
6. 

Stowarzyszenie Kobiet „Miej 
Marzenia”  
w Lidzbarku Warmińskim 

„Marsz! Przez cztery 
pory roku”  

 
1.000 zł 

 
7. 

Stowarzyszenie Aktywnych 
Mieszkańców LUBIMY LUBOMINO  

„III Rodzinny Rajd 
Rowerowy 
Nieziemska Przygoda”  

 
 
1.000 zł 

 
 
8. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego „Szelest Nadziei”  

„VIII Mistrzostwa 
Polski MOW w 
siatkowej piłce 
plażowej”  

 
1.000 zł 

 
9. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Lidzbarskiej  

„Starzeć się aktywnie, 
czyli jak dodać życia 
do lat”  

 
1.000 zł  

 
10. 

MOTO – KLUB  
w Lidzbarku Warmińskim 

„Organizacja 
Motocrossowych 
Mistrzostw Strefy 
Północnej”  

 
3.000 zł  

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Misia w 
Lidzbarku Warmińskim  

„Rajd Rowerowy – 
Poznajemy 
Warmińską Przyrodę”  

 
500 zł 

12. Warmiński Auto-Moto Klub w 
Lidzbarku Warmińskim 

„KTM Enduro Race 
Extreme”  

1.500 zł 

13. Miejski Klub Sportowy „Polonia” w 
Lidzbarku Warmińskim 

„Turniej Piłkarski – 
Polonia Cup 2014 o 
Puchar Starosty 
Powiatu 
Lidzbarskiego” 

 
 
3.000 zł 

14. Stowarzyszenie Joannici Dzieło 
Pomocy oddział w Lidzbarku 
Warmińskim  

„VII Ogólnopolskie 
Manewry w Sporcie w 
Sporcie Ratowniczym 
Stowarzyszenia 
Joannici Dzieło 
Pomocy” 
 

 
 
 
 
2.500 zł 

15. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Warmia” w Lidzbarku Warmińskim „III Mistrzostwa 

Powiatu Lidzbarskiego 
o Puchar Starosty w 
tenisie stołowym”  

 
 
2.500 zł  

  RAZEM:  26.500 zł 
 

W dziedzinie sportu wpłynęło 16 ofert. 14 z nich otrzymało dofinansowanie, zaś 2 
organizacje nie otrzymały wsparcia finansowego ( Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” w 
Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych KAROLIADA 2014”, Stowarzyszenie Miłośników Warmii w Ornecie na 
realizację zadania pn. „Festiwal Modelarski o puchar Orneckiego Smoka”. 
  

Dwie organizacje pozarządowe złożyły pisemne rezygnacje z przyznanych dotacji. 
Były to: 

1. Miejski Klub Sportowy POLONIA w Lidzbarku Warmińskim, który 12.03.2014 r. 
złożył rezygnację z dotacji w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Turniej 
Piłkarski – Polonia Cup 2014 o Puchar Starosty Powiatu Lidzbarskiego”. Ponieważ 
strony nie zawarły umowy dotacji, nie zastosowano karnych skutków finansowych. 

 
2. MOTO-KLUB Lidzbark Warmiński złożył pisemną rezygnację 24.04.2014 r. z dotacji 

w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Motocrossowych 



 4 

Mistrzostw Strefy Północnej”. Na wniosek Dłużnika i po zapoznaniu się z sytuacją 
Dłużnika, Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu dnia 30.04.2014 r. 
postanowił jednogłośnie o umorzeniu kary umownej w kwocie 300 zł, wynikającej z 
odstąpienia od w/w umowy realizacji zadania publicznego na podstawie § 11 ustęp 1 
umowy OKP.524.37.2014. Tym samym MOTO-KLUB w Lidzbarku Warmińskim 
zwrócił na konto Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim kwotę dotacji – 
3.000 zł dnia 16.04.2014 r.  
 
 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych  

(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego): 
 

L.p.  Podmiot realizujący zadanie Nazwa zleconego zadania Kwota dotacji 
1.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych PROMYK w 
Lidzbarku Warmińskim 

 
„Mały Teatr Wielkich 
Aktorów” 

 
2.000 zł  

2.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych PROMYK w 
Lidzbarku Warmińskim 

„V Wojewódzki Turniej 
Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie”  

 
 
2.000 zł  

3.  Orneckie Stowarzyszenie 
Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych  

„Turniej BOCCIA”   
1.000 zł  

4.  Orneckie Stowarzyszenie 
Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych  

„Światowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych”  

 
1.500 zł  

5. Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy Caritas Archidiecezji 
Przemysko-Warszawskiej w 
Henrykowie  

„Nikiforiada. Twórczość 
własna Osób 
Niepełnosprawnych 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa 
warmińsko-Mazurskiego”  

 
 
2.000 zł  

  RAZEM:  8.500 zł  
 
Wpłynęło 6 ofert. Dofinansowania nie otrzymała jedna organizacja pozarządowa – 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w 
Henrykowie na realizację zadania pn. „Wielopokoleniowy festyn integracyjny”.  

 
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 –D. Kardymowiczem, m.in. w zakresie realizacji Wieloletniego 
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rocznego Programu Współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji 
pozarządowych dotyczących propozycji zdań publicznych, na które organizacje pozarządowe 
chciałyby uzyskiwać wsparcie finansowe w ramach otwartych konkursów ofert, rozmów w 
zakresie realizacji 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 kultury, sportu poprzez prowadzenie polityki 
popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu oraz na 
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innych, dostępnych, bezpłatnych, zaprzyjaźnionych portalach internetowych m.in. 
stowarzyszenia Dom Warmiński, Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl, ngo.pl, 
maury.travel, zpp.pl, coigdzie.pl, itp. oraz promowanie osiągnięć i działalności organizacji 
pozarządowych.  
 5. nanoszenie aktualnych danych tele-adresowych oraz krótkich charakterystyk profilu 
działalności poszczególnych organizacji oraz baz danych o organizacjach realizujących 
zadania publiczne wspierane dotacjami przez Zarząd Powiatu.  
6. doradzanie i udzielanie pomocy technicznej w przygotowywaniu ofert na realizację zadań 
publicznych (przygotowanie w tym celu i umieszczenie na stronie powiatu oraz rozsyłanie 
zainteresowanym organizacjom „ściągi” – „Jak wypełniać oferty na realizację zadań 
publicznych”.  
7. prowadzenie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych organizacjom pożytku publicznego z terenu powiatu lidzbarskiego.  
8. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym ubiegającym się o dofinansowanie z 
innych źródeł, w szczególności z funduszy UE.  
9. obejmowanie patronatem Starosty Lidzbarskiego przedsięwzięć realizowanych przez NGO. 
10. 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. 
11. organizowanie spotkań z organizacjami kombatanckimi.   
 

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego w roku 2014 przyznał organizacjom pozarządowym i 
organizacjom pożytku publicznego łączną kwotę dotacji: 55.679,15 zł: 
 
  Sport –  20.500 zł 
  Kultura – 26.679,15 zł  
  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 8.500 zł  
 
- liczba otwartych konkursów – 1 
- liczba złożonych ofert w ramach otwartych konkursów – 37 ofert, z czego: 
 

- ilość dofinansowanych projektów – 30 
  - ilość niedofinansowanych projektów - 7 

- liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 1 
- liczba organizacji, która nie przystąpiła do zawarcia umowy dotacji – 1 

 
Ponadto: 
- liczba ofert złożona w trybie „małych dotacji” – 0 
 
 
 
Oprac. Edyta Madziewicz – Insp. ds. Promocji i Współpracy 
 
 
 
 
 
 
 


