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OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU  
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 22 stycznia 2014 roku 

rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej - ofert na realizację zadań 
publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności 
pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536) i przyznał dotację na: 
 
Zadanie Nr 1: 

 Organizacja imprezy lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych o 
zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku.  
 Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 
2014 – 30.000 zł 

 
Na w/w zadanie wpłynęło 16 (szesnaście) ofert, następujących organizacji 
pozarządowych:  
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Powiatowe Zawody MDP OSP w sporcie pożarniczym” – kwota dotacji 4.000 zł, 
słownie: cztery tysiące złotych;  

 
2. MOTO KLUB w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn.  „Organizacja 

Motocrossowych Mistrzostw Strefy Północnej” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie:  
trzy tysiące złotych; 

 
3. Klub Jeździecki Kamińskich, 11-100 Lidzbark Warmiński, Ignalin 27, na realizację 

zadania pn. „Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody” – kwota 
dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;  

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

zadania pn. „Wyginaj śmiało ciało. 6. Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca”- 
kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych; 

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

zadania pn. „Marsz! Przez cztery pory roku”- kwota dotacji 1.000 zł, słownie:  
jeden tysiąc złotych; 

 
6. Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania 

pn. „IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych KAROLIADA 
2014”- nie przyznano dotacji na realizację tego zadania;  

 
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „Starzeć się 

aktywnie, czyli jak dodać życia do lat. III Warmińsko-Mazurski Rajd pieszy 
przez Park Krajobrazowy szlakiem rzeki Symsarny” – kwota dotacji 1.000 zł, 
słownie: jeden tysiąc złotych; 
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8. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy na realizację zadania pn. „VII 
Ogólnopolskie Manewry w Sporcie Ratowniczym” – kwota dotacji  2.500 zł, 
słownie: dwa tysiące pięćset złotych;  

 
9. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim na 

realizację zadania pn. „III Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego o Puchar Starosty  
w tenisie stołowym” – kwota dotacji  2.500 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych; 

 
10. Warmiński Auto-Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim, na realizację zadania pn. 

„KTM Enduro Race Extreme” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych; 

 
11. Stowarzyszenie Miłośników Warmii w Ornecie na realizację zadania pn. „Festiwal 

Modelarski o Puchar Orneckiego Smoka” – nie przyznano dotacji na realizację tego 
zadania; 

 
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Misia w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Rajd Rowerowy – Poznajemy Warmińską Przyrodę” – kwota dotacji 500 zł, 
słownie: pięćset złotych; 

 
13. Stowarzyszenie Szkolny Ludowy Klub Sportowy TRAMP w Ornecie na realizację 

zadania pn. „Eliminacje do indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików i 
Młodzików Młodszych” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset 
złotych; 

 
14. Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Turniej Piłkarski – Polonia Cup 2014 o Puchar Starosty Powiatu 
Lidzbarskiego” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych; 

 
15. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” na realizację zadania 

pn. „III Rodzinny Rajd Rowerowy „Nieziemska Przygoda” – kwota dotacji 1.000 
zł, słownie: jeden tysiąc złotych; 

 
16. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku 

Warmińskim „Szelest Nadziei” na realizację zadania pn. „VIII Mistrzostwa Polski 
MOW w siatkowej piłce plażowej” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc 
złotych.  

 
 
 
Zadanie Nr 2: 
 
Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej 
powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku.   
Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2014 – 
30.000 zł. 
 
Na w/w zadanie wpłynęło 15 (piętnaście) ofert, następujących organizacji pozarządowych:  
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1. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej WARMIA w Lidzbarku Warmińskim na 

realizację zadania pn. „XXI Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów”- kwota 
dotacji 700 zł, słownie: siedemset złotych; 

 
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „XXX 

Jubileuszowe Kaziuki – Wilniuki” – kwota dotacji 5.000 zł, słownie: pięć tysięcy 
złotych;    

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

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry”- kwota dotacji 5.000 zł, słownie: pięć 
tysięcy złotych;   

 
4. Stowarzyszenie Łańcuch Wzajemności w Krekolach na realizację zadania pn. 

„Piosenka jest dobra na wszystko – Festiwal Piosenki Amatorskiej połączony z 
obchodami 10-lecia Stowarzyszenia” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych;   

 
5. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie, Koło w Lidzbarku 

Warmińskim na realizację zadania pn. „Regionalny Koncert Szewczenkowski” – 
kwota dotacji 5.000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych;    

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

zadania pn. „Warsztaty rękodzieła – U Prząśniczki siedzą”- kwota dotacji 1.000 zł, 
słownie: jeden tysiąc złotych; 

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

zadania pn. „Idź tam, gdzie słychać śpiew” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie:  jeden 
tysiąc złotych;  

 
8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż na realizację zadania pn. 

„Organizacja Powiatowego Festiwalu Kultury” – kwota dotacji 2.500 zł, słownie: 
dwa tysiące pięćset złotych;  

 
9. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” na realizację 

zadania pn. „Kulturalne czwartki w lidzbarskim zamku”- kwota dotacji 2.000 zł, 
słownie: dwa tysiące złotych; 

 
10. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” na realizację 

zadania pn. Kroniki historią zapisane” – nie przyznano dotacji na realizację tego 
zadania; 

 
11. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim na realizację 

zadania pn. „Koncert Charytatywny na rzecz Ratownictwa medycznego  
i transplantologii” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania; 

 
12. Spółdzielnia Socjalna „Światełko” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Konkursy i animacje w czasie Festiwalu Sera” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: 
jeden tysiąc złotych; 
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13. Stowarzyszenie Osób Działających na Rzesz Zespołu Szkół Zawodowych w 
Lidzbarku Warmińskim „Wspieramy ZSZ LW” na realizację zadania pn. „Canto, 
cantare – śpiewamy w szkole. Koncerty w Zespole Szkół Zawodowych w 
Lidzbarku Warmińskim” –  nie przyznano dotacji na realizację tego zadania; 

 
14. Stowarzyszenie MIASTOWIEŚ w Ornecie na realizację zadania pn. „II Orneckie 

Potyczki Grup Rekonstrukcji Historycznych” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: 
dwa tysiące złotych; 

 
15. Stowarzyszenie „Po Lekcjach” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Debiuty – cykl wernisaży wystaw fotograficznych” – nie przyznano dotacji na 
realizację tego zadania.    

 
Zadanie Nr 3: 
 
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej 
powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku.   
Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2014 – 
20.000 zł. 
Na w/w zadanie wpłynęło 6 (sześć) ofert, następujących organizacji pozarządowych:  
 
 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku 
Warmińskim, na realizację zadania pn. „Mały Teatr wielkich aktorów” – 
kwota dotacji 2.000 zł, słownie:  dwa tysiące złotych;  

 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK LW na 

realizację zadania pn. „V Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie”- kwota dotacji 2.000 zł, słownie:  dwa 
tysiące złotych; 

 
3. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadania pn. „Turniej Boccia” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc 
złotych; 

 
4. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadania pn. „Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – kwota dotacji 
1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych; 

 
5. 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” – kwota dotacji 
2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych; 

 
6. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko-

Warszawskiej w Henrykowie na realizację zadania pn. „Wielopokoleniowy 
festyn integracyjny” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania.  

 


