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OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU  
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 25 lutego 2016 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 2014 r., poz. 1118 ze 
zm.) i przyznał dotację na: 
 
Zadanie Nr 1: 

 Organizacja imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu 
lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 
20.12.2016 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie 
zadania w roku 2016 – 30.000 zł 

 
Na w/w zadanie wpłynęło 7 (siedem) ofert, następujących organizacji pozarządowych:  
 
1. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie w Lidzbarku 

Warmińskim na realizację zadania pn. „Ślady Bitwy pod Heilsbergiem. Turystyka 
historyczna, jako forma prezentacji historii powiatu w XIX w.” –  nie przyznano 
dotacji na realizację tego zadania publicznego.  

 
2. Stowarzyszenie „Kraszewo naszych marzeń” na realizację zadania pn.  „Rajd 

rowerowy „Śladami kapliczek warmińskich”” – nie przyznano dotacji na realizację 
tego zadania publicznego.  

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

zadania pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – Rajd konny” – kwota 
dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;  

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

zadania pn. „Marsz! Przez cztery pory roku”- kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset 
złotych; 

 
5. Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na realizację zadania pn. 

„Powiat Lidzbarski atrakcją dla turystów” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden 
tysiąc złotych.   

 
6. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” na realizację zadania 

pn. „Idziemy Razem”- nie przyznano dotacji na realizację tego zadania publicznego.  
 

7. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców LUBIMY LUBOMINO na realizację 
zadania pn. „Warmińskie Święto Rowerów”  – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: 
jeden tysiąc złotych; 
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Zadanie Nr 2: 
 
Upowszechnianie edukacji ekologicznej poprzez ochronę przyrody i 
kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez realizację wystaw 
plastycznych, fotografii, konkursów, publikacji, spotów ekologicznych, 
warsztatów o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 
2016 roku.   
Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2016 – 
10.000 zł. 
 
Na w/w zadanie wpłynęły 2 (dwie) oferty następujących organizacji pozarządowych:  
 

1. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację 
zadania pn. „Świecie nasz, chcę żyć z Tobą w zgodzie – cykl wykładów i 
warsztatów ekologicznych” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania 
publicznego.  

 
2. Klub Jeździecki „Kamińskich” w Ignalinie na realizację zadania pn. Organizacja i 

przeprowadzenie warsztatów ekologiczno-plastycznych „Prawa zwierząt” na 
terenie Klubu Jeździeckiego „Kamińskich w Ignalinie” –  nie przyznano dotacji na 
realizację tego zadania publicznego.  

 
 
Zadanie Nr 3: 
Upowszechnianie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia 
poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych 
skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu lidzbarskiego o zasięgu 
co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2016 r.  

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania  
w roku 2016 – 20.000 zł  
 
Na w/w zadanie wpłynęło 7 (siedem) ofert, następujących organizacji pozarządowych:  
 

1. Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania 
pn. „VI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej KAROLIADA 2016” – nie przyznano 
dotacji na realizację tego zadania publicznego.  

 
2. Stowarzyszenie „Babki Zielarki” Blanki na realizację zadania pn. „Najzdrowsza 

apteka to pszczela pasieka” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania 
publicznego.  

 
3. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy oddział w Lidzbarku Warmińskim na 

realizację zadania pn. IX Ogólnopolskie Manewry Ratownicze” - kwota dotacji 
3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 
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4. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na realizację zadania pn. „Nasze odżywianie,  
a zdrowie” - kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych.  

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

zadania pn. „8. Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca – Wyginaj śmiało ciało” – 
kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset złotych.  

 
6. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy oddział w Lidzbarku Warmińskim na 

realizację zadania pn. Koncert Charytatywny na rzecz ratownictwa i 
Transplantologii” –  nie przyznano kwoty dotacji na realizację tego zadania 
publicznego.  

 
7. Stowarzyszenie Klub Morsów w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. 

„Szlachetne zdrowie – każdy się dowie (Akcja lidzbarskich morsów na rzecz 
dawstwa szpiku) - kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.  

 
 
 
Zadanie Nr 4: 
 
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej 
powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2016 roku.   
Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2016 – 
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. „Wojewódzki Przegląd Teatralny Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie - Mały Teatr wielkich aktorów” – kwota 
dotacji 2.000 zł, słownie:  dwa tysiące złotych;  

 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku 

Warmińskim na realizację zadania pn. „VII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”- kwota dotacji 2.500 zł, słownie:  dwa 
tysiące pięćset złotych; 

 
3. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania 

pn. „Turniej Boccia” – nie przyznano kwoty dotacji na realizację tego zadania 
publicznego.  

 
4. 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; 
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5. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” na realizację zadania 
pn. „V Powiatowy Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych” – nie 
przyznano kwoty dotacji na realizację tego zadania.  

 
6. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku 

Warmińskim „Szelest Nadziei” na realizację zadania pn. „XI Mistrzostwa Polski 
MOW w siatkowej piłce plażowej” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych.   

 


