ZARZĄDZENIE NR 1196/2017
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok”
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia Nr 1099/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 rok”.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz
z kwotami przyznanej dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz podmiotów realizujących zadania wieloletnie z zakresu kultury fizycznej wraz
z kwotą przyznanej na rok 2017 dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.
§ 4. Niniejsze zarządzenie podlega zamieszczeniu:
1) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Racibórz;
3) na stronie www.raciborz.pl.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Mirosław Lenk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1196/2017
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 lutego 2017 r.

WYKAZ PODMIOTÓW
którym udzielono dotację na realizację w 2017 r. zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i turystyki
Lp.

Nazwa Klubu/Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

TKKF Unia Belfer

„Szkolenie sportowe młodzieży
w podnoszeniu ciężarów”

10 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie Ofensywa

„Prowadzenie szkolenia zawodników,
organizacja i udział we współzawodnictwie
sportowym koszykarzy”

55 000,00 zł

3.

KS „Unia” Racibórz

„Szkolenie oraz udział we
współzawodnictwie sportowym zawodników
KS Unia Racibórz w 2017 roku”

325 000,00 zł

4.

LKS „Wicher” Płonia

„Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez
szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych
w Ludowym Klubie Sportowym "Wicher"
Płonia”

36 000,00 zł

5.

LKS Studzienna

„Rozwój sportowy i kreatywność w klubie
LKS Studzienna”

47 000,00 zł

6.

LKS Ocice

„Propagowanie zdrowego stylu spędzania
czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
z dzielnicy Ocice, poprzez organizację
szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach
sportowych”

39 000,00 zł

7.

LKS 07 Markowice

„Szkolenie zawodników i udział
we współzawodnictwie sportowym”

37 000,00 zł

8.

LKS Brzezie

„Szkolenie zawodników z zakresu piłki
nożnej w ramach klubu sportowego, w tym
organizacja i udział we współzawodnictwie
sportowym”

33 000,00 zł

9.

KS Łamator

„Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz
udział w zawodach w zakresie brazylijskiego
jiu-jitsu oraz grapplingu”

18 000,00 zł

KS AZS-RAFAKO Racibórz

„Szkolenie zawodników w piłce siatkowej,
w ramach Klubu Siatkarskiego AZSRAFAKO Racibórz, w tym organizacja
i udział we współzawodnictwie sportowym”

90 000,00 zł

10.

Lp.

Nazwa Klubu/Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Kwota dotacji

11.

UKS „Ikar”

„Sport to pasja”

5 000,00 zł

12.

Klub Sportowy Minibasketball
Racibórz

„Dzieciaki grają w kosza!”

1 500,00 zł

„Karate kyokushin - więcej niż sport”

3 000,00 zł

13. Raciborski Klub Kyokushin Karate

Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze
„Skrzydlaty Racibórz”

„Piknik Modelarski”

4 000,00 zł

15.

TKKF Ognisko „Rafako”

„Turniejowe Grand Prix w tenisie - Liga”

4 000,00 zł

16.

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji
„Podaj Rękę”

„Zawody w bowlingu dla osób
niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta
Miasta Racibórz”

1 500,00 zł

17.

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji
„Podaj Rękę”

„II Raciborski Bieg bez barier dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów”

2 000,00 zł

18.

Klub Olimpijczyka „Sokół”

„30 lat pod skrzydłami Sokoła”

7 500,00 zł

19.

Polska Organizacja Aikido

„Letnia szkoła przetrwania z elementami
sztuk walki”

4 000,00 zł

20.

Raciborskie Stowarzyszenie
Wspinaczkowe

„W górę bez trudu!”

20 000,00 zł

21.

KS „Unia” Racibórz

„Organizacja amatorskich rozgrywek
Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu
w 2017 roku”

5 000,00 zł

22.

Stowarzyszenie Drengowie znad
Górnej Odry

„XVI wieczna Baszta w Raciborzu”

30 000,00 zł

23.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział w Raciborzu

„Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych
2017: Turysta Ziemi Raciborskiej”

5 000,00 zł

-

783 000,00 zł

RAZEM
2

14.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1196/2017
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 lutego 2017 r.

WYKAZ PODMIOTÓW
którym udzielono dotację na realizację w latach 2015 - 2017 zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej
Lp.
Nazwa zadania

1.

MKS-SMS „Victoria”
Racibórz

„Z Raciborza na olimpijskie areny”

2.

MKZ „Unia” Racibórz

„Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w ramach
działalności sportowej w MKZ "Unia" Racibórz w zapasach”

3.

KS „Silesia” Racibórz

„Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego, starty
reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa
sportowego w szachach”

37 000,00 zł

Razem

Kwota dotacji
w 2017 r.

Nazwa Klubu/Stowarzyszenia

3

-

307 000,00 zł

105 000,00 zł

165 000,00 zł

Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 1099/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia
8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta
Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2017 rok”, rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokonuje
Prezydent Miasta Racibórz.

