
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK
2016 II EDYCJA 

Dnia 14 marca 2016r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej 
ofert złożonych  przez organizacje pozarządowe. W wymaganym terminie, tj. do dnia 3 marca 
2016r. do godz. 1530 wpłynęło 9 ofert. W wyniku oceny formalnej odpadły trzy oferty, które 
nie spełniły wymagań:
  
Priorytetowe  zadania  w  sferze  „Działalności  wspomagającej  rozwój  wspólnot  i
społeczności lokalnych”:

Nazwa zadania: Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk:

1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska",
2. Stowarzyszenie "Pokażmy, że można" – Stegny,

Priorytetowe zadania w sferze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: 

Nazwa  zadania:  "Alternatywne  formy  aktywnego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  z  terenu
Miasta i Gminy Pasłęk"

Stowarzyszenie "Pokażmy, że można" – Stegny,

Dofinansowanie przyznano następującym ofertom:

Priorytetowe zadania w sferze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: 

Nazwa  zadania:  "Alternatywne  formy  aktywnego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  z  terenu
Miasta i Gminy Pasłęk"

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" – 1 000 zł,

Priorytetowe  zadania  w  sferze  „Działania  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:

Nazwa  zadania:  "Promocja  gminy  na  arenie  międzynarodowej  w  zakresie  dorobku
kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk":

1. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" – 7 000 zł, 
2.  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Miast  Partnerskich  Pasłęka  przy  Zespole  Szkół

Powszechnych w Pasłęku – 2 100 zł

Priorytetowe zadania w sferze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób": 

Nazwa  zadania:  "Działania  na  rzecz  rodzin  znajdujących się  w złych warunkach socjalno-
bytowych":

Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka" – 8 000 zł,



 Priorytetowe zadania w sferze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym":

Nazwa zadania: "  Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji 
emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk":

Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 9 400 zł,

Priorytetowe zadania w sferze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego” 

 Nazwa zadania: "  Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na
terenie Gminy Pasłęk":

Regionalny  Związek  Pszczelarzy  w  Elblągu  z  s.  w  Starym  Polu  –  Koło  Terenowe  
"Bartnik" w Pasłęku – 4 000 zł. 
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