
Zarządzenie Nr 45/2023 

Burmistrza Miasta Augustowa 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Augustowa Nr 10/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 

Augustów w 2023 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

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

z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

§  2.  Zawarcie umowy winno nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. 

§ 3. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników 

dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: 

1) zaktualizowany kosztorys wraz z zakresem rzeczowym zadania dostosowane do kwoty 

przyznanej dotacji oraz zaktualizowany harmonogram działań i zakładanych rezultatów realizacji 

zadania, które będą stanowić załącznik do umowy w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie 

niż wnioskowana, 

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

umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

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

rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji. 

§ 4. Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego umieszczenie: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTRZ 

Miasta Augustowa 

/-/ 

Mirosław Karolczuk                                                                                                                                 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2023 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Wysokość dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 roku 

Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

dotacji 

Przyznana kwota  

dotacji 

Uwagi 

1. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-

łeczno - Gospodarczych im. 

Króla Zygmunta Augusta w 

Augustowie  

Dieta i zdrowe życie wg św.  

Hildegardy z Bingen 

116 865,00 zł Brak dotacji Oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

2. 

Fundacja Życiodajni w Augu-

stowie 

Udostępnienie pomocy  

specjalistycznej w zakresie 

opieki i promocji zdrowia  

psychicznego dla mieszkańców 

miasta Augustowa, etap 2. 

21 020,00 zł 11 500,00 zł ------------- 

3. 
Stowarzyszenie „Pomocna 

Dłoń” 

Za jeden uśmiech 22 140,00 zł 8 500,00 zł ------------- 

4. 

Augustowskie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych 

„ASON” 

Warsztaty Edukacyjno- Pla-

styczne 

18 020,00 zł 18 000,00 zł ------------- 

5. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołu Szkół Specjalnych 

„Wśród Nas” 

Aktywność wspiera rozwój 16 000,00 zł 13 000,00 zł ------------- 

6 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy „Zielony Parasol” 

„Zróbmy to razem” 20 500,00 zł 17 000,00 zł ------------- 

7. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych WTZ w 

Augustowie 

„Zadbajmy o relację” 7 135,00 zł 7 000,00 zł ------------- 

 

BURMISTRZ 

Miasta Augustowa 

/-/ 

Mirosław Karolczuk 

 



 

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wnioskowana kwo-

ta dotacji 

Przyznana kwota 

dotacji 

Uwagi 

1. 

Augustowskie Stowarzyszenie 

Opieki nad Zwierzętami  

„Kudłacz” 

2023 Wiosenna sterylizacja 

i kastracja kotów wolno 

żyjących 

10 000,00 zł 10 000,00 zł ------------- 

 

BURMISTRZ 

Miasta Augustowa 

/-/ 

Mirosław Karolczuk 

 

 

                                                                                     


