
WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE                                             
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W 2016 ROKU 

 

Zadanie 1.1 : Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Warmińsko-Mazurski 
Szkolny Związek Sportowy  
w Olsztynie 

Upowszechnianie i popularyzowanie sportu 
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej 
1.Organizacja wojewódzkiego 
współzawodnictwa sportowego  
w dyscyplinach indywidualnych i grach 
zespołowych, udział reprezentacji 
województwa w ogólnopolskich  
i międzynarodowych zawodach sportu 
szkolnego. 
2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej 
wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”. 

TAK NIE  –   

2. Uczniowski Klub Sportowy 
„Perły Olsztynek Warmia 
 i Mazury” w Olsztynku 

Upowszechnianie i popularyzowanie sportu  
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. 

NIE TAK - brak oświadczenia o kwalifikowalności 
VAT, 
- oferta nie zawiera deklaracji o zamiarze 
odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 
zadania publicznego.   

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„Perły Olsztynek Warmia 
 i Mazury” w Olsztynku 

Upowszechnianie i popularyzowanie sportu  
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej – 
organizacja X ogólnopolskiego wiosennego 
turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt. 

NIE TAK - brak oświadczenia o kwalifikowalności 
VAT, 
- oferta nie zawiera deklaracji o zamiarze 
odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 
zadania publicznego,   
- brak ewidencji potwierdzający status 
prawny podmiotu. 

 

 

 

 



 

Zadanie 1.2: Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia                
i sprawności fizycznej, w tym: Projekt ,,Umiem pływać”, Program ,,Multisport” oraz Program ,,Mały Mistrz”   

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w Olsztynie 

Realizacja programów i projektów 
sportowych skierowanych do dzieci  
i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich 
stanu zdrowia i sprawności fizycznej –  
Projekt „Umiem pływać”. 

TAK NIE _ 

2. Warmińsko-Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy w 
Olsztynie 

Program „Mały Mistrz”. TAK NIE _ 

3. Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Olsztynie 

,,MultiSport” – organizacja i prowadzenie 
systematycznych zajęć pozalekcyjnych             
i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 
IV-VI szkół podstawowych w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim. 

TAK NIE _ 

4. Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w Olsztynie 

Realizacja ogólnopolskich programów  
i projektów sportowych skierowanych do 
dzieci   i młodzieży szkolnej w zakresie 
poprawy ich stanu zdrowia i sprawności 
fizycznej Program ,,Multisport”. 

TAK NIE _ 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 1.4: Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Uczniowski Klub Sportowy 
„Zawisza” Miłakowo 

Zadanie 5: Upowszechnianie  
i popularyzowanie sportu w środowisku 
wiejskim i małych miast. 

NIE NIE - oferta w formie powierzenia realizacji 
zadania publicznego – niezgodne  
z ogłoszeniem konkursowym, 
- oferta nie zawiera w treści wymaganego 
oświadczenia o danych osobowych 
zawartego w ofercie, 
- oferta zawiera deklaracje o zamiarze 
odpłatnego wykonania zadania 
publicznego, lecz brak dokumentów  
z których wynika zakres prowadzonej 
działalności odpłatnej (statut lub inny 
dokument wewnętrzny). 

2. Stowarzyszenie na rzecz 
turystyki regionalnej  
„Z kopyta przez Warmię  
i Mazury” 

Aktywizacja sportowa i turystyczna 
mieszkańców gmin Regionu Warmii i Mazur 
poprzez szkolenia i czynny udział  
w zawodach oraz popularyzację sportów 
jeździeckich.  

NIE TAK - oferta nie zawiera w treści wymaganego 
oświadczenia o danych osobowych 
zawartego w ofercie, 
- załącznik tj. regulamin, nie jest podpisany,   
ani poświadczony za zgodność  
z oryginałem. 

 
3. Warmińsko-Mazurskie 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe 

Upowszechnianie  
i popularyzowanie sportu w środowisku 
wiejskim i małych miast: 
1) organizacja cyklu masowych imprez 
sportowych o zasięgu wojewódzkim, 
2) szkolenie zawodników i udział 
reprezentacji województwa środowiska 
wiejskiego i małych miast  w wiodących 
dyscyplinach w zawodach ogólnopolskich  
i międzynarodowych.   

TAK NIE _ 



 

Zadanie 2.1: Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach 
objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w Olsztynie 

Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych 
zawodników w kategorii młodzik, junior             
i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych 
ogólnopolskim systemem sportu 
młodzieżowego. 

TAK NIE _ 

 

 

Zadanie 2.2 : Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny 
związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich 

organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w Olsztynie  

Przygotowanie i udział reprezentantów 
województwa w sportowej rywalizacji 
organizowanej przez właściwe dla danej 
dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach 
olimpijskich i w wiodących dyscyplinach 
nieolimpijskich, objętych systemem sportu 
młodzieżowego oraz ich organizacja  
na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. 

TAK NIE _ 

  



 

Zadanie 2.3 : Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Warmińsko-Mazurski 
Okręgowy Związek Żeglarski 
w Olsztynie   

Szkolenie zawodników w żeglarstwie 
regatowym w ramach Wojewódzkiego 
Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy           
W-M OZŻ.  

TAK NIE _ 

2. Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Olsztynie 

Szkolenie zawodników w tenisie stołowym  
w ramach Wojewódzkiego Ośrodka 
Szkolenia Sportowego Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe.  

TAK NIE _ 

3. Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Olsztynie 

Szkolenie zawodników w Kolarstwie  
w ramach Wojewódzkiego Ośrodka 
Szkolenia Sportowego Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe. 

TAK NIE _ 

4. Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w Olsztynie 

Szkolenie dzieci  i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w zakresie lekkiej atletyki 
realizowanego w ramach ośrodka szkolenia 
sportowego. 

TAK NIE _ 

 


