Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację i dofinansowanie zadań Powiatu Braniewskiego przez podmioty
prowadzące działalność poŜytku publicznego
Otwarty konkurs ofert ogłoszono w dniu 4 lutego 2010 roku, oferty przyjmowano do
dnia 8 marca 2010 r. Konkurs ogłoszono w prasie, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Braniewie ( w budynku urzędu i w gablocie przed urzędem), w Bip,
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce –
organizacje pozarządowe.

Ogółem wpłynęło – 32 oferty.
1) na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 4 oferty
2) na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10 ofert
3) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 16 ofert
4) na zadanie w zakresie pomocy społecznej – 1 oferta
5) na zadanie w zakresie administracji publicznej – 1 oferta.
Wyniki konkursu ofert
1. Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
1.1. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieŜy między
innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie postaw zdrowego
trybu Ŝycia, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom:
1) Stowarzyszenie Na Rzecz MłodzieŜy w Braniewie na zadanie: „Mediator –
facylitator” - proponowana kwota wsparcia: 3.000,00 zł.
1.2.

Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieŜy między
innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, działania wspomagające
rozwój świadomości ekologicznej poprzez organizowanie imprez
okolicznościowych.
1) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w PienięŜnie na
zadanie: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Ekologicznej – Konkurs
plastyczny „Ziemia – czysta planeta”- proponowana kwota wsparcia:
2.720,00 zł.
2) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w PienięŜnie na
zadanie: Regionalny Przegląd Pieśni Wojskowej i Patriotycznej. Konkurs
plastyczny „Historia Białego Orła” - proponowana kwota wsparcia: 2.000,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
2.1. Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego:
1) Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Elblągu – nazwa zadania
“Zajęcia muzyczne – Dziecięcy zespół Ukraińskiej Pieśni “Czarnobrywka” –
proponowana kwota wsparcia: 1.000,00 zł.
2.2.

Realizacja lokalnych, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć
artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów,
wystaw:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Braniewa „Ambertop” na zadanie: Festiwal Express
Qulturalny – proponowana kwota wsparcia – 4.230,00 zł.
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Braniewa „Ambertop” na zadanie: Festiwal Amber Jazz
III – proponowana kwota wsparcia – 2.670,00 zł.

3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie
na zadanie: Krzewienie kultury muzycznej i regionalnej. Seniorada 2010,
Powiatowy Dzień Seniora - proponowana kwota wsparcia: 3.000,00 zł.
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło terenowe w PienięŜnie na
zadanie: „Spotkania śpiewacze łączą pokolenia i regiony” - proponowana kwota
wsparcia – 500,00 zł.
5) Klub Seniora „Wrzos” – Aktywizacja osób starszych, poprzez udział Zespołu
Ludowego „ Wrzos” w przeglądach artystycznych. – proponowana kwota wsparcia
– 800,00 zł.
6) Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła
w Braniewie na zadanie: „Widzieć muzyką” - proponowana kwota wsparcia:
800,00 zł.
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :
3.1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec
Braniewo na zadanie: Dzień Dziecka – Sprawni, zdrowi, bezpieczni”
- proponowana kwota wsparcia: 1.500,00 zł.
2. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SPARTA” w Braniewie na zadanie: Krzewienie
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej - proponowana kwota
wsparcia: 5.000,00 zł.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec
Braniewo na zadanie: Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego – Kraków 2010
- proponowana kwota wsparcia: 3.500,00 zł.
3.2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy:
1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec
Braniewo na zadanie: Ogólnopolski Zlot DruŜyn Harcerskich Nieprzetartego
Szlaku „Funka 2010” - proponowana kwota wsparcia: 1.500,00 zł.
2) Stowarzyszenie Sportowe „Tatami” – na zadanie: Letni obóz sportowo –
rekreacyjny w Starym Kaleńsku dla dzieci z sekcji JUDO” - proponowana
kwota wsparcia: 2.500,00 zł.
3.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:
1) Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Braniewie
na zadanie „Wspólnie dla innych”
- proponowana kwota wsparcia:
1.000,00 zł.
2) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w PienięŜnie na
zadanie: Pokoleniowy Turniej Sportowo – Rekreacyjny o puchar Starosty
Braniewskiego – proponowana kwota dotacji: 1.000,00 zł.
3) Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SPARTA” w Braniewie na zadanie:
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - proponowana kwota wsparcia:
2.000,00 zł.
3.4. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
1) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej na
zadanie: Organizacja cyklicznych imprez turystyczno – krajoznawczych PTTK
- proponowana kwota wsparcia: 5.000,00 zł.
2) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej na
zadanie: Organizacja imprez Ŝeglarskich PTTK na Zalewie Wiślanym proponowana kwota wsparcia: 5.000,00 zł.

4. Zadanie w zakresie pomocy społecznej:
4.1. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej:
1) Katolicki Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i MłodzieŜy Prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie na zadanie: Prowadzenie
punktu interwencji kryzysowej - proponowana kwota wsparcia: 8.000,00 zł.
5. Zadania w zakresie administracji publicznej w tym:
5.1. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania
ukierunkowane na pozyskiwanie środków pozabudŜetowych:
1) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta z siedzibą w Wilczętach
nazwa zadania: Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo
i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania
ukierunkowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych – proponowana kwota
dotacji: 25.200,00 zł.

II.

Oferty odrzucone wraz z podaniem przyczyn:

1. Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
1.1. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieŜy między
innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie postaw zdrowego
trybu Ŝycia, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Braniewa “Ambertop” – nazwa zadania – “Program
czytanie dzieciom” – odrzucona z powodu braku środków.
2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
2.1. Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Wierzbickiej “Wierzbica” – nazwa zadania
“Zachowanie wiekowej kultury mniejszości ukraińskiej – oferta odrzucona
z przyczyn formalnych.
2.2.

Realizacja lokalnych, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć
artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów,
wystaw:
1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło we Fromborku nazwa
zadania „Realizacja lokalnych przeglądów” – odrzucona z przyczyn
formalnych
2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Braniewie – odrzucona z przyczyn formalnych.

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :
3.1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej:
1) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w PienięŜnie nazwa
zadania – Międzyszkolny Turniej sportów sprawnościowo – obronnych z okazji
Dnia Dziecka – odrzucona z przyczyn formalnych.
2) Braniewski Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” – nazwa zadania Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej
– odrzucona z powodu braku środków.
3.2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy:
1) Braniewski Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” – nazwa zadania –

Organizacja obozu sportowego. Organizacja nauki pływania na motorówce –
odrzucona z przyczyn formalnych.
2) Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SPARTA” w Braniewie nazwa zadania –
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z terenu Powiatu
Braniewskiego – odrzucona z powodu braku środków.
3.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:
1) Stowarzyszenie Sportowe TATAMI – nazwa zadania IV Otwarte Mistrzostwa
Braniewa w JUDO dzieci „TATAMI CUP” – oferta odrzucona z powodu braku
środków.
3.4. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
1) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej na
zadanie: Organizacja szkoleń i kadr Turystyczno – Krajoznawczych PTTK –
oferta odrzucona z powodu braku środków
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–
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1) na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 4 oferty – zarekomendowano 3
2) na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10 ofert –
zarekomendowano 7
3) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 16 ofert – zarekomendowano 10
4) na zadanie w zakresie pomocy społecznej – 1 oferta – zarekomendowano 1
5) na zadanie w zakresie administracji publicznej – 1 oferta – zarekomendowano 1

