
ZARZĄDZENIE NR 123/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 5 marca 2019 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 2019 rok”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31grudnia 2018 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 2019 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 
2019 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 2019 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

Dariusz Polowy



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2019 

                                                                                                         Prezydenta Miasta Racibórz  

                                                                                                                   z dnia 5 marca 2019 r. 

 

WYKAZ PODMIOTÓW  

którym udzielono dotację na realizację w 2019 r. zadań publicznych 

 z zakresu kultury fizycznej i turystyki 
 

Lp Nazwa Stowarzyszenia, 

organizacji 

 

 

Nazwa zadania 

 

Kwota dotacji w 2019r. 

1.  

 

KS Unia Racibórz 

 

„Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym zawodników KS UNIA Racibórz w 

2019 roku" 

 

 

 

226.500,00 zł 

2.  

KS Unia Racibórz - Halówka 

 

„Organizacja amatorskich rozgrywek 

Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 

2019 roku” 

 

4.000,00 zł 

 

3.  

LKS Studzienna 

 

 

„Rozwijanie pasji i talentów sportowych w 

klubie LKS Studzienna” 

 

46.000,00 zł 

 

 

 

4.  

 

Stowarzyszenie OFENSYWA 

 

 

 

„Prowadzenie szkolenia zawodników , 

organizacja i udział we współzawodnictwie 

sportowym koszykarzy” 

 

 

 

30.000,00 zł 

 

 

5.  

 

LKS Ocice 

 

„Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania 

czasu wolnego i wychowanie dzieci , 

młodzieży oraz dorosłych w dzielnicy Ocice 

poprzez organizację szkolenia sportowego i 

uczestnictwo w rozgrywkach sportowych” 

 

36.000,00 zł 

 

 

6.  

UKS Blue Diving 

 

 

„II Mistrzostwa Polski w Płetwonurkowaniu” 

 

6.000,00 zł 

 

 

7.  

UKS Blue Diving 

 

„Wakacyjna przygoda z nurkowaniem” 

 

0,00 zł 

 

 

8.  

Polska Organizacja Aikido 

 

„Wakacyjny survival w duchu Cichociemnych 

na ziemi raciborskiej” 

 

0,00 zł 

 

9.  

Polska Organizacja Aikido 

 

 

 

„II Bieg Cichociemnego Freza” 

 

 

12.000,00 zł 

10.  

Polska Organizacja Aikido 

 

 

„Bezpieczna mama z dzieckiem” 

 

 

5.000,00 zł 

11.  

LKS  07 Markowice 

 

 

 

„Szkolenie zawodników i udział we 

współzawodnictwie sportowym” 

 

 

36.000,00 zł 



12. UKS Arka Markowice 

 

 

„Szkolenie zawodników i udział we 

współzawodnictwie sportowym” 

 

 

5.000,00 zł 

 

 

13. 

 

Stowarzyszenie na rzecz 

integracji „Podaj Rękę” 

 

 

„Zawody w Bowlingu dla osób 

niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta 

Miasta Racibórz” 

 

 

 

2.500,00 zł 

14.  

Stowarzyszenie na rzecz 

integracji „Podaj Rękę” 

 

„IV Raciborski Bieg bez barier dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów” 

 

 

 

4.000,00 zł 

 

15  

Stowarzyszenie na rzecz 

integracji „Podaj Rękę” 

 

„ Turniej w wędkarstwie dla osób 

niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta 

Miasta Racibórz” 

 

 

 

2.500,00 zł 

16  

Stowarzyszenie na rzecz 

integracji „Podaj Rękę” 

 

 

„Nordik walking – sport, integracja i 

rekreacja” 

 

5.000,00 zł 

17  

Raciborski Klub Tenisowy 

 

„Wybierz tenis-rozwiń z nami swoją sportową 

pasję – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

w zakresie tenisa ziemnego” 

 

 

0,00 zł 

18  

Raciborskie Stowarzyszeni 

Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz” 

 

 

„Cykl imprez w sportach lotniczych” 

 

8.000,00 zł 

19  

Raciborski Klub Karate 

Kyokushin 

 

 

„Karate kyokushin – więcej niż sport” 

 

10.000,00 zł 

20  

Raciborski Klub Koszykówki 

AZS Racibórz 

 

„Szkolenie zawodniczek w wieku juniorskim i 

seniorskim oraz udział w rozgrywkach II Ligi 

Koszykówki Kobiet drużyny RKK AZS 

Racibórz” 

 

50.000,00 zł 

21  

UKS Ikar 

 

 

 

„Jestem sportowcem” 

 

4.000,00 zł 

22  

TKKF Unia Belfer 

 

 

„Szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu 

ciężarów” 

 

 

8.000,00 zł 

23  

KS Minibasketball 

 

 

„Dzieciaki na medal” 

 

12.000,00 zł 

 

24  

Klub Siatkarski AZS Rafako 

Racibórz 

 

„Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w 

ramach Klubu Siatkarskiego AZS-RAFAKO 

Racibórz, w tym organizacja i udział we 

współzawodnictwie sportowym” 

 

45.000,00 zł 

25  

Stowarzyszenie Easy Run 

 

„Inicjowanie, wspieranie i organizacja 

działalności sportowej oraz ochrona i 

promocja zdrowia poprzez sport” 

 

3.500,00 zł 

26  

Akademia Piłkarska Gol 

 

„Szkolenie dzieci (rocznik od 2014 do 2010) 

oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” 

 

0,00 zł 

 

27  

Raciborskie Stowarzyszenie 

Wspinaczkowe 

 

„W górę bez trudu” 

 

14.000,00 zł 



 

 

28 

 

Klub Olimpijczyka „Sokół” 

 

 

„Rodzina Olimpijska” 

 

10.000,00 zł 

 

29  

 

LKS Brzezie 

 

„Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej, 

w ramach klubu sportowego w tym 

organizacja i udział we współzawodnictwie 

sportowym” 

 

 

36.000,00 zł 

30  

TKKF Rafako 

 

 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie” 

 

5.500,00 zł 

 

31  

TKKF Rafako 

 

 

„Turniejowe Grand Prix w tenisie - Liga” 

 

3.500,00 zł 

 

32  

KS Łamator 

 

„Propagowanie , rozwijanie, szkolenie oraz 

udział w zawodach w zakresie brazylijskiego 

jiu-jitsu oraz grapplingu” 

 

 

15.000,00 zł 

33  

LKS Wicher Płonia 

 

„Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez 

szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w 

Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” 

Płonia” 

 

25.000,00 zł 

34 Klub Żeglarski przy Fabryce 

Kotłów Rafako S.A. 

 

„Rodzinna turystyka żeglarska promuje 

miasto Racibórz” 

 

0,00 zł 

35  

KS Rafako 

 

„Szkolenie zawodników , udział w 

rozgrywkach piłkarskich PZPN na szczeblu 

ŚZPN” 

 

 

0,00 zł 

36  

Raciborskie Towarzystwo 

Wioślarskie 

 

„ Wioślarstwo i kajakarstwo dla dzieci i 

młodzieży w miejscowości Racibórz” 

 

 

10.000,00 zł 

37 Raciborskie Towarzystwo 

Wioślarskie 

 

„Odra bliżej nas” 

 

10.000,00 zł 

38  

PTTK oddział w Raciborzu 

 

 

„Cykl imprez turystyczno – krajoznawczych 

2019 „Turystyka Ziemi Raciborskiej” 

 

5.000,00 zł 

39  

Stowarzyszenie Artystyczno – 

Społeczne 

 

„Pracownia przyszłości” 

 

0,00 zł 

 



Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 123/2019 

Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 marca 2019 r. 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW  

którym udzielono dotację na realizację w latach 2018 - 2020 zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej 
 
Lp.  

Nazwa Klubu/Stowarzyszenia  

 

Nazwa zadania 
Kwota dotacji  

w 2019 r. 

1. 

 

Miejski Klub Zapaśniczy 

UNIA Racibórz 

„Szkolenie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

dyscyplin obronnych i dziedzin sportu doskonalących 

samoobronę w tym sporty i sztuki walki lub dyscypliny 

sportowo-obronne. Szkolenie dzieci i młodzieży w tych 

dyscyplinach sportowych poprzez udział dzieci i młodzieży w 

zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, turniejach i 

innych wydarzeniach sportowych ” 

 

150 000,00 zł 

2 
MKS SMS Victoria 

 

„Szkolenie zawodników w sekcjach pływackiej i lekkoatletycznej  

w międzyszkolnym klubie sportowym – Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego „Victoria” Racibórz    w tym: organizacja i udział 

we współzawodnictwie sportowym „Z Raciborza na 

mistrzowskie areny” 

 

90.000,00 zł 

3 
KS Silesia 

 

„Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego” 

 
40.000,00 zł 

 

 

 

 



Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia
31 grudnia 2018 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 2019 rok”, rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokonuje
Prezydent Miasta Racibórz.




