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      Olsztyn, 17 czerwca 2020 r. 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie 

powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa 

warmińsko – mazurskiego w 2020 roku 

 

 

          Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty na podstawie art. 15 pkt 2j  ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j Dz. U z 2019 r. poz. 688) 

zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w przedmiotowym konkursie dotacje 

przyznano wymienionym poniżej  organizacjom.  

 

Numer 

części 
Nazwa oferenta 

Tytuł zadania 

publicznego 
Dotacja 

1 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze  

ul. Rydza Śmigłego 3/1, 65-610 Zielona Góra 

"Z Kaszubami Za Pan 

Brat" 
      195 480,00  zł  

2 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze  

ul. Rydza Śmigłego 3/1, 65-610 Zielona Góra 

"Błękitne Tajemnice 

Historii Polski" 
      242 540,00  zł  

3 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych  im. Teresy Kras 

 ul. Kościelna 5a lok 1,  20-307 Lublin 

"Kolonie w górach"       219 915,00  zł  

4 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze  

ul. Rydza Śmigłego 3/1, 65-610 Zielona Góra 
"Sprawni jak Żołnierze"       228 965,00  zł  

5 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych  im. Teresy Kras 

 ul. Kościelna 5a lok 1,  20-307 Lublin 

"Lubelskie historie"       209 055,00  zł  

6 

Zachodniopomorski Związek Towarzystw 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin 

"Mali patrioci  

w Białym Dunajcu - 

2020" 

      207 245,00  zł  
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 Informuję, że w przypadku, gdy przyznana dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji 

zadania publicznego nie zostanie przyjęta przez oferenta, zostanie ona przekazana następnemu  

w kolejności uczestnikowi konkursu, o czym zostanie on poinformowany pisemnie.  

 Pozostałe oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego zostały 

odrzucone lub uzyskały mniejszą liczbę punktów. Informuję, że na podstawie art. 15 pkt 2i wyżej 

wymienionej ustawy, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać 

uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.   

 Jednocześnie informuję, że oferenci, którzy otrzymali dotację winni przekazać załącznik nr 6 

do ogłoszenia – „Oświadczenie o przyjęciu dotacji”, zamieszczony na stronie internetowej  

Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Umowy w sprawie realizacji zadania publicznego zostaną 

podpisane niezwłocznie po przedstawieniu ww. załącznika. 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski  

Kurator Oświaty 

/…../ 


