
ZARZĄDZENIE NR 166/ 2019 

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 2g-2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, 

poz. 1365, z 2019 r. poz. 37) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 

zarządzeniem nr 80/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania  

w 2019 roku, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  

ich realizacji. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz  

z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania stanowi załącznik  

do zarządzenia. 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta Suwałk na rok  

2019 w dziale 801 w rozdziale 80195 § 2360. 

§ 3. Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 11 kwietnia 2019 r. na własne ryzyko 

do dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy  

z Miastem Suwałki nie mogą być dofinansowane przez Miasto Suwałki. 

§ 4.1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu 

dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: 

1) zaktualizować harmonogram, kosztorys i zakres rzeczowy realizacji zadania  

za pośrednictwem systemu Witkac.pl (o ile dotyczy),  

2) w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych  

do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis  

z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub załączyć inną odpowiednią 

dokumentację (uchwałę, pełnomocnictwo, potwierdzenie zmiany konta). 

2. Aktualizacja harmonogramu, kosztorysu i zakresu rzeczowego zadania dokonana przez oferenta 

w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana: 

1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego  

dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę; 

2) nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu konkursu 

ofert. 

3. Niezłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z 

rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji. 

§ 5. 1. Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach; 

3) na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl. 

2. Wyniki konkursu są także dostępne w systemie Witkac.pl.  

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  

http://www.um.suwalki.pl/


Załącznik  

do Zarządzenia nr 166/ 2019 

Prezydenta Miasta Suwałk 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

Nazwa konkursu: Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku 

Organizator: Prezydent Miasta Suwałk 

Termin realizacji zadań: 11.04.2019 - 30.11.2019  

Kwota przeznaczona na 

zadania 

42 550,00 zł 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Lp. Tytuł oferty / Oferent 
Kwota 

wnioskowana 

Ocena 

formalna 

Ocena 

merytoryczna/ 

 Liczba 

punktów 

Kwota 

dofinansowania 

1 

Przez rozwój do sukcesu 
 Fundacja Rozwoju 

Regionalnego i 

Przedsiębiorczości 

2 050,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

28,32 
2 050,00 zł 

2 
Zauważ niewidomego 
 Polski Związek 

Niewidomych Okręg Podlaski 

3 100,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

34,00 
3 100,00 zł 

3 

Uczę się jak być atrakcyjną 

przez całe życie 
 Stowarzyszenie Seniorzy z 

Pasją HORYZONT 

1 780,00 zł Pozytywna 
Negatywna 

22,25 
0,00 zł 

4 
Zajęcia pozalekcyjne z 

Robotyki Lego Mindstorms 
 Fundacja Jaćwież 

9 720,00 zł Pozytywna 
Negatywna 

22,87 
0,00 zł 

5 

Photon w edukacji 
 Stowarzyszenie Kulturalne 

Kostroma, Suwalskie 

Stowarzyszenie Mangi, 

Anime, Fantastyki i RPG 

„Mroczne Bractwo” 

10 000,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

28,82 
4 700,00 zł 

6 

„Międzypokoleniowa 

wzajemność oddziaływań - 

młodzi aktywni - aktywni 

seniorzy” 

 Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Białostocka 

3 750,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

32,25 
2 250,00 zł 

7 

Warsztaty Sówki Mądrej 

Główki - II edycja 
 Polski Związek Głuchych 

Oddział Podlaski 

5 600,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

32,57 
5 300,00 zł 



8 

Wspieranie działań 

związanych z 

bezpieczeństwem dzieci i 

młodzieży, w tym projektów 

propagujących prawidłowe 

zachowania w sytuacji 

zagrożenia a także 

udzielania pierwszej 

pomocy 
 Polski Czerwony Krzyż 

2 300,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

33,37 
2 300,00 zł 

9 
Aktywność społeczna - 

aktywna edukacja. 

 Fundacja Prometeusz 

6 000,00 zł Pozytywna 
Pozytywna 

25,50 
2 300,00 zł 

X Razem 22 000,00 zł 

 

Data wygenerowania dokumentu: 09 kwietnia 2019 r. 


