
UCHWAŁA Nr 49/XI/2021
ZARZĄDU POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  dla  organizacji  pozarządowych
oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2021 z zakresu:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Turystyka i krajoznawstwo,
4. Nauka i edukacja,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
7. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
8. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt.  22  i  art.  32  ust.1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920),  art. 11 ust. 2 i ust. 4,
art. 15 ust. 2g, 2h, 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie  (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1057 ze  zm.)
w związku z Uchwałą Nr 26/VII/2021 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w  sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  
z zakresu: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 Turystyka i krajoznawstwo,
 Nauka i edukacja,
 Ochrona i promocja zdrowia,
 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży

 oraz powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków na realizację tych zadań.

Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

§1.
1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadań

publicznych Powiatu Szczycieńskiego z zakresu  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa  narodowego w  roku  2021,  zlecanych  organizacjom  pozarządowym  oraz
podmiotom wymienionym w art.  3  ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i
wolontariacie wpłynęło  12 ofert.  Ocenie merytorycznej poddano  12 ofert.  Do realizacji
wybrano 9 zadań.

2. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie
zadań  publicznych  z  zakresu  Kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa
narodowego na  rok  2021 zgodnie  z  wykazem  realizujących  je  podmiotów  oraz
wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wykaz ofert,  na których realizację nie udzielono dotacji  z budżetu Powiatu
Szczycieńskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.



§2.
1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu  Szczycieńskiego  z  zakresu Wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej 
w roku 2021,  zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  
w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  wpłynęło  
5 ofert. Ocenie merytorycznej poddano 5 ofert. Do realizacji wybrano 5 zadań.

2. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadań
publicznych  z  zakresu  Wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej na  rok  2021
zgodnie  z  wykazem realizujących je  podmiotów oraz wysokością  udzielanych  dotacji,
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§3.
3. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu Szczycieńskiego z zakresu Turystyka i Krajoznawstwo w roku 2021, zlecanych
organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom  wymienionym  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  wpłynęła 1 oferta.  Ocenie
merytorycznej poddano 1 ofertę. Do realizacji wybrano 1 zadanie.

4. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadań
publicznych  z  zakresu  Turystyka i  Krajoznawstwo na  rok  2021 zgodnie  z  wykazem
realizujących je podmiotów oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik
nr 4 do uchwały.

§4.
1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu  Szczycieńskiego  z  zakresu Nauka  i  edukacja w  roku  2021,  zlecanych
organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom  wymienionym  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  wpłynęły  4 oferty.  Ocenie
merytorycznej poddano 4 oferty. Do realizacji wybrano 1 zadanie.

2. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadania
publicznego z zakresu Nauka i edukacja na rok 2021 zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik nr 5 do uchwały.

3. Wykaz  ofert,  na  których  realizację  nie  udzielono  dotacji  z  budżetu  Powiatu
Szczycieńskiego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§5.
1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu Szczycieńskiego z zakresu Ochrona i promocja zdrowia w roku 2021, zlecanych
organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom  wymienionym  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  wpłynęła  1 oferta.  Ocenie
merytorycznej poddano 1 ofertę. Do realizacji wybrano 1 zadanie.

2. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadań
publicznych z zakresu  Ochrona i  promocja zdrowia na rok 2021 zgodnie  z  wykazem
realizujących je podmiotów oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik
nr 7 do uchwały.

§6.
1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu  Szczycieńskiego  z  zakresu Działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  
i  społeczności  lokalnych w  roku  2021,  zlecanych  organizacjom  pozarządowym  oraz
podmiotom wymienionym  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
wpłynęła  1  oferta.  Ocenie  merytorycznej  poddano  1  ofertę.  Do  realizacji  wybrano  1
zadanie.
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2. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadania
publicznego  z  zakresu  Działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  
i społeczności lokalnych w roku 2021 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8 do
uchwały.

§7.
1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu Szczycieńskiego z zakresu Wykonywania zadań z zakresu działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w roku 2021, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku publicznego  
i wolontariacie wpłynęła 1 oferta. Ocenie merytorycznej poddano 1 ofertę. Do realizacji
wybrano 1 zadanie.

2. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadania
publicznego  z  zakresu  Wykonywania  zadań  z  zakresu działalności  na rzecz  osób  w
wieku emerytalnym na rok 2021 zgodnie  z  wykazem stanowiącym załącznik  nr  9 do
uchwały.

§8.
3. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Powiatu Szczycieńskiego z zakresu Wykonywania zadań z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży w roku 2021, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i wolontariacie wpłynęła 1 oferta. Ocenie merytorycznej poddano 1 ofertę. Do realizacji
wybrano 1 zadanie.

4. Z  budżetu  Powiatu  Szczycieńskiego  udziela  się  dotacji  na  dofinansowanie  zadania
publicznego  z  zakresu  Wykonywania  zadań  z  zakresu  działalności  na  rzecz  dzieci  i
młodzieży na rok 2021 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały.

§9
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego
w Szczytnie.

§10.
Informacja  o  rozstrzygnięciu  konkursu  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej,  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Szczytnie  oraz  na  tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

§11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu 

Jarosław Matłach ..........…………………………..

Jerzy Krzysztof Szczepanek .…………………………………

Barbara Pac ………………………………….

Jarosław Kostiuk …………………………………..

Jolanta Małgorzata Drężek ………………………………….
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp. Nazwa zadania Organizacja Przyznana
dotacja

1
XX Przegląd Twórczości Artystycznej i Li-
terackiej Osób Niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE POMOCY NA 
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIE-
GO 3500

2 Opracowanie i wydanie Bajek mazurskich Stowarzyszenie Związek Mazurski 6000

3
Opracowanie i wydanie komiksu Nowe 
przygody Mazurskich Pofajdoków

Lokalna Organizacja Turystyczna 
Powiatu Szczycieńskiego 2500

4
PRZEMIANOWANIE. Prapremiera teatral-
na.

Stowarzyszenie Twórców i Orędow-
ników Kultury ANIMA 5000

5

Prezentacje spektakli teatralnych w ra-
mach VIII edycji „Mazurskich Wędrówek 
Teatralnych”

Stowarzyszenie Twórców i Orędow-
ników Kultury ANIMA 5000

6

XVI OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TUR-
NIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA 
2021

Fundacja na Rzecz Wspierania Roz-
woju Kreatywności oraz Rozwoju 
Twórczości Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych Kreolia – Kraina Kreatywności 3000

7
Lato Kulturalne w Centrum Kreatywności 
w Jerutkach

Fundacja na Rzecz Wspierania Roz-
woju Kreatywności oraz Rozwoju 
Twórczości Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych Kreolia – Kraina Kreatywności 5000

8

XXIV Pasymskie Koncerty Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej Pasym – Dźwierzuty 
2021

Parafia Ewangelicko-Augsburska w 
Pasymiu 7000

9
„Powrót Juranda do Spychowa” – Spycho-
wo 2021

Stowarzyszenie „Przyjazne Spycho-
wo” 3000
Razem 40000
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz ofert, na których realizację nie udzielono dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego
na rok 2021 z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                

Lp. Nazwa zadania Organizacja

1 Szkoła EtnoDesignu
Fundacja TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia,
Edukacja

2
Prezentacja kultury Ziemi Szczycieńskiej w 
podcaście regionalnym Mazurska Fala Stowarzyszenie Związek Mazurski

3
Młodzi w sieci odkrywają powiat szczycień-
ski Stowarzyszenie "Pozytywnie i do przodu"
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp. Nazwa zadania Organizacja Przyznana
dotacja

1
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Karate Kyokushin

Szczycieński Klub Kyokushin 
Karate 3000

2
Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i 
Dorosłych

Szczycieński Klub Sportowy 
SZCZYTNO 2500

3
Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży z 
zakresu lekkiej atletyki

Miejski Klub Lekkoatletyczny 
Jurand Szczytno 4960

4
Poprawa sprawności fizycznej młodzieży 
szkolnej PUKS Wiktoria Szczytno 8140

5
IV PÓŁMARATON SPYCHOWSKI „TROPEM 
NIEDŹWIEDZIA”

Stowarzyszenie „Przyjazne 
Spychowo” 3000

Razem 21600
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Turystyka i krajoznawstwo

Lp. Nazwa zadania Organizacja
Przyznana
dotacja

1
Opracowanie i wydanie Magazynu 
turystycznego ZIEMIA Szczycieńska

Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu 
Szczycieńskiego 9000

Razem 9000
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Nauka i edukacja

Lp. Nazwa zadania Organizacja Przyznana
dotacja

1 Letnia Kuźnia Talentów w Kreolii 

Fundacja na Rzecz Wspierania Roz-
woju Kreatywności oraz Rozwoju 
Twórczości Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych Kreolia – Kraina Kreatywnosci 4000

Razem 4000
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz ofert, na których realizację nie udzielono dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego
na rok 2021 z zakresu nauka i edukacja

Lp. Nazwa zadania Organizacja

1
Wspieranie działań służących rozwijaniu dzie-
ci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki

Miejski Klub Lekkoatletyczny Jurand Szczyt-
no

2
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej i
pływaniu PUKS „Wiktoria” Szczytno

3 FACHMAN
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne 
„NDM”
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Ochrona i promocja zdrowia

Lp. Nazwa zadania Organizacja
Przyznana
dotacja

1
POWIATOWE OBCHODY DNI HONORO-
WYCH DAWCÓW KRWI PCK

Warmińsko-Mazurski Oddział Okrę-
gowy  Polskiego Czerwonego Krzy-
ża 3000

Razem 3000
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych

Lp. Nazwa zadania Organizacja Przyznana do-
tacja

1 Strażacy OSP – lokalni bohaterowie
Lokalna organizacja Turystyczna Po-
wiatu Szczycieńskiego

3000

Razem 3000
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Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Wykonywania zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp. Nazwa zadania Organizacja Przyznana
dotacja

1
Senioriada 2021 - Przegląd Twórczości Senio-
rów 2021

Fundacja na Rzecz Wspierania Roz-
woju Kreatywności oraz Twórczości 
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia
- Kraina Kreatywności 8000

Razem 8000
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Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 49/XI/2021 
Zarządu Powiatu w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2021 z zakresu
Wykonywania zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Lp
.

Nazwa zadania Organizacja Przyznana dotacja

1

Powiatowe Święto Dziecka

Fundacja na Rzecz 
Wspierania Rozwoju 
Kreatywności oraz Rozwoju 
Twórczości Dzieci, Młodzieży i
Dorosłych Kreolia Kraina 
Kreatywności

10000

Razem
10000
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