
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/2011 Zarządu Powiatu w Olecku z 18 kwietnia 2011 r. 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU OLECKIEGO W 2011 R.  

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

L. p. 
Nazwa  

zadania publicznego 
Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Wysokość przyznanych środków 

publicznych – kwota dotacji 

1. 

Ekologia i ochrona zwierząt 

oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

w formie wsparcia 

Stowarzyszenie Agroturystyczne  

„Mazurska Kraina” 
„Przyjaźni naturze” 

Oferta nie uzyskała minimum punktowego,  

tj. co najmniej 21 punktów z 42 możliwych  

do otrzymania 

2. 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej  

i sportu w formie powierzenia 

Powiatowe Oleckie  

Stowarzyszenie Sportowe 

„Organizowanie zajęć, zawodów i innych imprez z zakresu kultury 

fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym” 

Oferta nie uzyskała minimum punktowego,  

tj. co najmniej 21 punktów z 42 możliwych  

do otrzymania 

3. 
Szkolny Klub  

Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” 

„Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych, wspieranie działań sportowych 

promujących powiat przez kluby sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe, 

wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia  

wśród mieszkańców powiatu” 

Oferta nie uzyskała minimum punktowego, 

 tj. co najmniej 21 punktów z 42 możliwych  

do otrzymania 

 
„Przypisani Północy” Stowarzyszenie 

Kulturalne z siedzibą w Olecku 
„Sportowe Spotkania Wakacyjne” 

Oferta nie uzyskała minimum punktowego,  

tj. co najmniej 21 punktów z 42 możliwych  

do otrzymania 

 
Olecka Szkoła Sztuk Walki  

KARATE KYOKUSHIN 

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez systematyczne szkolenie 

karate Kyokushin dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział w obozach  

i w zawodach sportowych” 

6.000,00 zł 

4. 
Szkolny Klub  

Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” 

„Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, w tym przede wszystkim organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  

i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” 

4.000,00 zł 

6. 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

„HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi  

w Olecku 

„Taekwondo Olimpijskie to coś, co lubię i trenuję  

dla satysfakcji i sprawdzenia siebie!” 
4.500,00 zł 

8. Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji Zawody deskorolkowe „SKATE JAM – Olecko 2011” 1.500,00 zł 

9. 
Turystyka  

i krajoznawstwo  

w formie wsparcia 

Powiatowe Oleckie  

Stowarzyszenie Sportowe 

„Organizowanie imprez promujących walory krajoznawcze  

i turystyczne powiatu, imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej” 

Oferta została odrzucona  

z powodów formalnych. 

10. 
Stowarzyszenie Agroturystyczne  

„Mazurska Kraina” 
„Święto Mleka promocją powiatu” 700,00 zł 

 


