Węgorzewo, 18.11.2019 r
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW NA DOTACJE DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
I.

Konkurs ogłoszony na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450), Uchwały Nr.
XI/480/2010 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez gminę Węgorzewo, oraz art. 27 uat.2 Ustawy z dnia 25
czerwca 2010 roku o sporcie.
OŁOSZENIE – 28.12.2018 r
ROZSTRZYGNIĘCIE – 08.02.2019
,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie
ustawy o sporcie”
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

1

Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy
Vęgoria
,,Od skrzata do seniora, na sportowo z
Vęgorią”

2

3

dotacja przyznana/ nie
przyznana

kwota
wnioskowana

Kwota
dotacji zł

Sugerowana
wysokość dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Sugerowana
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół’’
,,Lekkoatletyka dla wszystkich, UKS Sokół wysokość dotacji do
na arenach całego kraju w różnych
rozdysponowania
kategoriach wiekowych”
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta

70000

50000

25340

20000

Węgorzewski Klubu Karate Kyokushin
,,Zajęcia sportowe w ramach
przygotowania do uczestnictwa w
zawodach sportowych”

22020

10000

Sugerowana
wysokość dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta

Od 01.08.2019 r środki na sport są przydzielane na podstawie Uchwały Nr IX/67/19 z dnia 29
maja 2019 kwota 50 000 zł
l.p.

1

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy
Vęgoria
wyposażenie i doposażenie klubu w
niezbędny sprzęt sportowy ….

sprzęt sportowy
wynagrodzenie
sędziów
mater.promocy,
gadżety

kwota
wnioskowa
na

45000

Kwota
sugerowana
zł

40000

II.

Konkurs ogłoszony na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450)
OŁOSZENIE – 28.12.2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE – 08.02.2019

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

4

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z
Chorobą Nowotworową „Promyk”
,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania osoby chorej”

Sugerowana
wysokość dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta

5

St. Niemieckie M. i R. Węgorzewa „Mamry” Zgodnie z
,,Pomoc medyczna i socjalna chorym i
kosztorysem
niepełnosprawnym połączona z profilaktyką
zdrowotną”
REZYGNACJA Z DOTACJI 05.03.2019

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

22000

16000

6000

6000

Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym
rozwojem
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

6

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Giżycku
,,Prowadzenie wielospecjalistycznej
diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z
zaburzonym rozwojem”

Sugerowana wysokość
dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta

14000

9680

7

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży ,,Jesteś”
,,Organizacja zajęć rehabilitacyjnych oraz
zajęć integracji sensorycznej”

- zajęcia z integracji
sensorycznej
- zajecia z dogoterapi

13920

4320

Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

8

9

10

11

UKS ,,Koszałek Opałek”
,,UKS Koszałek Opałek Węgorzewo – udział
w zawodach PZPS i PZKaj dla grupy
wiekowej
9 -12 lat”
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży ,,Jesteś”
,,Jesteśmy wolni od nałogów, IV edycja”
UKS ,,Sokół”
,,Organizacja sportowych zajęć
pozalekcyjnych pod hasłem SPORT JAKO
KIERUNAK ROZWOJU
PSYCHOFIZYCZNEGO MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIESŁYSZĄCYCH ,,NIE MIGAJ SIĘ”
,,Nie migamy się od wiedzy” zajęcia
dodatkowe z Polskiego Języka Migowego

- paliwo do asekuracji
- opłaty startowe
- zakwaterowanie
- wynagrodzenie
prowadzących zajęcia
Zgodnie z
kosztorysem

7550

3800

1510

1510

Zgodnie z
kosztorysem

8000

8000

Oferta nie wpisuje się
w treść zadania
Nie podlega ocenie

3600

0

Organizacja czasu wolnego
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

12

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort

Zgodnie z
kosztorysem

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

1000

1000

,,Artystyczna jesień”
Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

13

- paliwo do asekuracji
UKS ,,Koszałek Opałek”
,,UKS Koszałek Opałek Węgorzewo – udział w
zawodach PZPS i PZKaj dla grupy wiekowej
12-15 lat”
Sugerowana wysokość
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort
,,Wirtualne Warsztaty wyobraźni integracyjnej” dotacji do

14

15

16

dotacja przyznana/ nie
przyznana

rozdysponowania wśród
pozycji
z kosztorysu wg potrzeb
oferenta
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Zgodnie z kosztorysem

Młodzieży ,,Jesteś”
,,Spędzanie wolnego czasu - zdrowo i
sportowo – II edycja”
Węgorzewski Klubu Karate Kyokushin
,,Biegi terenowe – sposób na nudę”

Sugerowana
wysokość dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

6750

2000

6950

1000

1620

1620

10403

2000

z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
17

Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,BONUS
PASTOR”
,,Letnia kolonia edukacyjna”

18

Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,BONUS
PASTOR”
,,X Salwatoriański festyn rodzinny”
Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,BONUS
PASTOR”
,,Obóz edukacyjny pod namiotami”

19

20

21

22

Sugerowana
wysokość dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Oferta nie wpisuje się
w treść zadania

Sugerowana
wysokość dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Stowarzyszenie Perła – Promocja-Edukacja- Sugerowana
wysokość dotacji do
Rozwój
,,Iglane igraszki – Szkoła krawiecka”
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Sugerowana
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół’’
,,Udział zawodników UKS Sokół sekcji lekkiej wysokość dotacji do
atletyki w obozie treningowo-wypoczynkowym rozdysponowania
w czasie wakacji 2019”
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Błędy w kosztorysie
Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy
Nie podlega ocenie
Vęgoria
,,Czas wolny zagospodarowany, mniej
patologi”

5000

3000

4500

0

7800

4000

7900

3380

8000

3000

12000

0

Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

23

Fundacja ,,Dziedzictwo Nasze”

Oferta wpłynęła na
niewłaściwym
formularzu. (oferta
uproszczona)

24

Stowarzyszenie ,,Chór Ojczyzna”
,,Ojczyzna na Nocy Świętojańskiej nad
Niemnem”

- przedsięwzięcie nie
jest ogólnodostępne, dla
wąskiego grona
- organizacja po za
terenem gminy, brak

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

0

9300

0

promocji

25

26

27

28

29

Oddział W-M Stowarzyszenia ,,Wspólnota
Polska”
,,W kręgu polskiej tradycji – wigilijne i
szkoleniowo-edukacyjne spotkanie z
działaczami z polskimi i polonijnymi z krajów
ościennych”
Związek Ukraińców w Polsce
Oddział Mazurski w Giżycku
,,XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki
Cerkiewnej”

Zgodnie z kosztorysem

5000

5000

Sugerowana wysokość
dotacji do
rozdysponowania wśród
pozycji
z kosztorysu wg potrzeb
oferenta
(większa promocja w
mieście)

9000

1500

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział Mazurski w Giżycku
,,Święto twórczości dziecięcej 2019”
Wojskowe Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne ,,Węgorapa”
,,Festyn rodzinny z okazji dnia dziecka”
Fundacja Nowoczesny Konin
,,Znam zabytki mojej gminy! Kościół pw.
Dobrego Pasterza w Węgorzewie – Warsztaty
architektury sakralnej gm. Węgorzewo dla
dzieci”

Oferta nie obejmuje
terenu Gminy

5000

0

Zgodnie z kosztorysem

2500

2500

Zgodnie z kosztorysem

1850

1850

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej
l.p.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

30

UKS ,,Koszałek Opałek”
,,UKS Koszałek Opałek Węgorzewo – udział
w zawodach PZPS i PAKaj dla grupy
wiekowej 15-18 lat”

31

Stowarzyszenie Kal
,,Przystanek Rybka”

32

Stowarzyszenie Osób z Problemem
Onkologicznym
,,Zdrowo i aktywnie w 2019 roku”

Sugerowana wysokość
dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Zgodnie z
kosztorysem
Zakup naczyń
biodegradowalnych
Zgodnie z
kosztorysem

kwota
Kwota
wnioskowana dotacji zł

6200

5500

700

700

1152

1152

Sugerowana wysokość
dotacji do
rozdysponowania
wśród pozycji
z kosztorysu wg
potrzeb oferenta
Sugerowana wysokość
Wojskowe Stowarzyszenie Społecznodotacji do
Kulturalnym ,,Węgorapa”
,,ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE rozdysponowania
XXV MITYNGU BRYDŻA
wśród pozycji
SPORTOWEGO O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ z kosztorysu wg
WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”
potrzeb oferenta

5000

2000

1800

848

Wojskowe Stowarzyszenie SpołecznoKulturalnym ,,Węgorapa”
,,Zawody sprawnościowo-obronne dla
młodzieży”
Uczniowski Klub Sportowy
,,SPARTAKUS”
,,I SZKOLNA LIGA STRZELECKA Z
BRONI PNEUMATYCZNEJ O PUCHAR
BURMISTRZA WĘGORZEWA”
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży ,,Jesteś”
,,Organizacja Konkursu Woj. pod hasłem –
RUCH RZEŹBI UMYSŁ, SERCE, CIAŁO ..
– dla uczniów SOSW z woj. W-M”

Zgodnie z
kosztorysem

1200

1200

- zakup śrutu
- puchary
- tarcze

4520

920

Zgodnie z
kosztorysem

1680

1680

Węgorzewski Klubu Karate Kyokushin
,,Cross trening – pokonaj swoje słabości”

33

34

35

36

37

III.
Konkurs ogłoszony na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450)

OŁOSZENIE – 24.05.2019 r
ROZSTRZYGNIĘCIE – 06.07.2019 r.
Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych
Lp.

Organizacja/nazwa zadania

dotacja przyznana/ nie
przyznana

kwota
wnioskowana

Kwota
dotacji zł

1.

Wojskowe Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Węgorapa
,,PRZEPROWADZENIE FESTIWALU
MUZYCZNEGO BECH PARTY
WĘGORZEWO 2019”

Zgodnie z
kosztorysem

12 000

12 000

IV.

WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM
OTWARTEGO KONKURSU OFERT

I - Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych
Organizacja/ tytuł zadania
Stowarzyszenie ,,Chór Ojczyzna”
,,Kolędowanie z Ojczyzną”

data
realizacji
2019 r
04.01.
18.01

Kwota dotacji
2000 zł

II - Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej
Organizacja/ tytuł zadania
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół’’
,,Przygotowywanie grupy węgorzewskich lekkoatletów do
zawodów oraz udziału w Halowych Mistrzostwach Polski w
lekkiej atletyce jako aktywna form Kultury fizycznej”

data
realizacji
2019 r
13.01.
31.01

Kwota dotacji
3500 zł

III - ,,Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku ”
Organizacja/ tytuł zadania
Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor”
,,Zimowy biwak edukacyjny”

data
realizacji
2019 r
20.01.
20.02

Kwota dotacji
5000 zł

IV - ,,Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych”
Organizacja/ tytuł zadania

data realizacji Kwota dotacji
2019 r

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku

15.04.
30.06

,,Święto twórczości dziecięcej - 2019”

1000 zł

V -,,Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych”
Organizacja/ tytuł zadania

data realizacji Kwota dotacji
2019 r

Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor”

13.05.
09.08

,,X SALWATORIAŃSKI FESTYN RODZINNY”

4 000 zł

VI - ,, Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży”
Organizacja/ tytuł zadania

data realizacji Kwota dotacji
2019 r

Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor”

02.09.
30.09

,,XXII EKO-MANEWRY HARCERSKIE”

2 000 zł

VII - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej
Organizacja/ tytuł zadania

data realizacji Kwota dotacji
2019 r

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową

24.09.
30.09

„Promyk”
,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby
chorej”

8 000 zł

