
Uchwała Nr'1T8l Ą nou
Zarządu Powiatrt w Olsztynie

z dniaZ 3 ]<r,.rlełnią 20t4 r.

w sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub
współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego
Konkursu Ofert2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z póżn. zm.) oraz rozdziału V $ 8 załącznika do
uchwĄ Nr XXIy/329l20l3 Rady Powiatu w olsztynie z dnia 22listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu olsztyńskiego z organizacjaml.
pozarządowymi oraz podmiotami w1trrienionyni w ań. 3 ust' 3 ustawy o działałności pożlku
publicznego i o wolontariacie narokŻ0I4, uchwala się, co następuje:

$ I. Przeznacza się z budzetu Powiatu, dział 852, rozdz. 85295 _ środki finansowe na
realizację zadania w ramach nlw działania:

1. Zbiórka ży'w'rrości na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz inrrych
jednostek na terenie powiatu:
- Bank Z1łvności w olszt1łrie; tyuł projektu: ,,Wsparcie ży'łvnościowe mieszkańców

powiatu olsztyńskiego'';
kwota dotacji: 20 000 zl.

$ 2. Przeznacza się z budżetu Powiatu, dział 854, rozdz. 85415 _ środki finansowę na
rcalizac1ę zadania w ramach rVw działania:

1. Udzielanie sĘpendiów absolwentom gtmnazjów ' uczniom szkół ponadgimn azjalnych
i studentom pochodzącym Z terenu Powiafu olsztyńskięgo, osiąającym wysokie
wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:_ Fundacja ,'Fundusz Ziemi olsztyńskiej''w olsztynie; ty'tuł projektu: ,,Fundusz

SĘpendialny'';
kwota dotacji: 48 000 zł.

$ 3. Przeznacza się z budżetu Powiafu' dział 900, rozdz- 9OO19 _ środki finansowe na
realizację zadań w ramach rrlw działań:

1. Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie oclrrony zwierząt i dziedzictwa
przytodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
o1szĘńskiego:
- Fundacja ALBATROS w Bukwałdzie; tytuł projektu: ,,Ptasie pogotowie''; ''
kwota dotacji: 5 000 zl.

2' Działania mające na celu upowszechnianie i rozwoju edukacji ekologicznej poprzęz
działania ochronne i zabezpieczające jednostek oSP skierowane do dzieci i młodzieży
z terenu powiatu olsztyńskiego:
- oddział Powiatowy Związkll ochotniczych straŻy PoŻamych Rzeczypospolitej



Polskiej w olszĘłrie; t}tuł projektu: "' Działamy, by chronió dziedzictwo
przyt odnicze i kulturowe";

kwota dotacji: 5 000 zł.

$ 4. Przeznacza się z budżetu Powiatu, dział 92I, rozdz' 92105 _ środki finansowe na
realizację zadń w ramach n]w działair

|. Działaria mające na celu promocję działalności organizacji pozarządowych Z terenu
powiafu olszĘńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy powiatem a
organizacj ami p ozar ządowy mi:
- Związek Stowarzyszeń ,,Razem w olsztynie''; ty{uł projektu: ,,W kierunku

profesjonalizmu";
kwota dotacji: 3 000 zl.

2. Działania mające na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu
powiaru olsztyńskiego:
- Stowarzyszenie ,,Teatr Prawie Dorosły'' w Bar1ągu; ĘĄuł proj ekfu: ,,D( Festiwal

Teatrów Amatorskich "Pod BrzozĘ' w Bartągu''
kwota dotacji: 3 000 zł.

3. Działania mające na celu popularyzację, prezentację i tworzenia sŻuki rzemiosła
artystycznego z terenu powiatu olsztyńskiego :

- Stowarzyszenie ,,Nasze Gady''; tytuł projektu: ,,Festyn Archeologiczny Siódmy _
historia na żywo'';

kwota dotacji: 3 000 zl.

4. Działania o zasięgu co najmniej powiatowyn maj ące na celu popularyzację, promocję
i prezentację dorobku gnrp chóralnych:_ Stowarzyszenie lnicjatyw obywatelskich w Barczewie; b,tuł projekfu:

,,Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie";

kwota dotacji: 10 000'00 zł.

5. Działania o zasięgu co najmniej powiatowyl mające na celu wspieranie i
upowszechnianie kultury i szfuki - ich tworzenie, popularyzację, prezentację oraz
odnowę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,Pojezierze'' w olszt1łrie,oddział Barczewo

Ę.tuł projektu: ,, Powiatowy Plener Artystyczny 2014 pt. pod warmińskim niebem''
- - kwota dotacji: 10.000 zł_ Stowarzyszenie 

''Węgajty'' 
z Węgjt; t1'tuł projektu: 

'' Wielogłos. Festiwal ,,Wioska
Teatralna'' 2014- kwota dotacji: 10.000 zł_ Stowarzyszenie Rolniczo-Kulfuralno-oswiatowe,,Teleinfo'' z NiedŹwiedzia; tytuł
projektu:,,Letnie koncerty muzyki wokalnej i kameralnej ,,Varmia gaudet ęt cantat''
w Ramsowie- kwota dotacji: 2.500 zł

łączna kwota dotacji: 22 500 zł,

6. organizacja, uczestniczenie i popularyzowanie imprez zmierzających do ochrony,
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, w t1łrn języka ojczystego
- Zwięek Ukraińców w Polsce oddział w olsztynie; tytuł projektu: ,,X Spotkania z

folklorem ukaińskim'';
kwota dotacji: 2 000 zl,



$ 5. PtzeznaczyÓ z bldżetu Powiatu, dział 926, rozdz. 92605 _ środki finansowe na realizację
zadań w ramach rlw działan

l. popularyzujących i podnoszących aktywność ruchową popTzez organizowanie imprez
sportowo _ rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatow1łn:
- Biskupiecka Federacja sporfu; b4uł projektu: ,,sportowy Powiat olszĘński 2014";
kwota dotacji: 5 000 zł.

2. Promocja i organizacja inicjatyw sportowych i rekeacyjnych na rzecz osób
niepełnosprawnych:
- Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełno _ SPRAWNYCH w Jezioranach; tytuł

projektu: 
',Dzień 

Godności z niepełnosprarłłrością intelektualn+J'- k oo,u uo,u.'''
5.000 zł

- Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, Koło w
Dobrym Mieście; tytuł proj ektu: ,,My tęŻ możemy być mistrzami 2014''- krvota
dotacji: 2.308 zl

kwota dotacji: 7 308 zl.

3' Popularyzacj a zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz mtownictwa i
ochrony ludności:

- Stowarzyszenie Joanici Dzieło Pomocy z Lidzbarka W armińskiego, oddział
Barczewo; tytuł projektu: ,,RaĘ i ucz się ratować''

kwota dotacji: 1 500 zl.

4' Popularyzacja i promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów
przyrodniczych Warm i i :

- ochotnicza Straz PoŹama w Barczewie; qłuł proj ektu: ,,tr Warmiński Triathlon
Turystyczny'';

kwota dotacji: 3 000 zł.

$ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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