
ZARZĄDZENIE NR 899/2020 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 23 września 2020 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 2020 rok” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz 
Zarządzenia Nr 784/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 lipca 2020 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 2020 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 
2020 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 2020 dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 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 899/2020 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 23 września 2020 r. 

WYKAZ PODMIOTÓW 
którym udzielono dotację na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej i turystyki 

Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota 
dofinansowania 

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie 
zawodników z zakresu piłki nożnej  w ramach klubu sportowego 
LKS Brzezie 
 Ludowy Klub Sportowy "Brzezie" 

15 000,00 zł 

2 III Mistrzostwa Polski w Płetwonurkowaniu 
 Uczniowski Klub Sportowy Blue Diving 

6 000,00 zł 

3 Z KOSZYKÓWKĄ PRZEZ ŻYCIE! 
 Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz 

6 000,00 zł 

4 Współzawodnictwo sportowe i aktywny wypoczynek w klubie LKS 
Studzienna 
 Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz 

15 000,00 zł 

5 Szkolenie piłkarskie zawodników 
 Unia Racibórz Sp. z o.o. 

75 000,00 zł 

6 Organizacja zajęć w zakresie wspinaczki sportowej i skalnej - 
podstawowe i zaawansowane szkolenia dla początkujących 
i zawodników 
 Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe 

3 000,00 zł 

7 Zaawansowana turystyka górska - "Bezpiecznie szlakiem" 
 Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe 

2 000,00 zł 

8 Sport drużynowy - propagowanie, rozwijanie i szkolenie współpracy 
zespołowej oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie 
koszykówki męskiej. 
 Stowarzyszenie Ofensywa 

10 000,00 zł 

9 Treningi i współzawodnictwo sportowe kobiet w ramach 
Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz w różnych grupach 
wiekowych.  
 RACIBORSKI KLUB KOSZYKÓWKI AKADEMICKI ZWIĄZEK 
SPORTOWY RACIBÓRZ 

20 000,00 zł 

10 WYBIERZ TENIS - SPORT NA CAŁE ŻYCIE  
 RACIBORSKI KLUB TENISOWY 

5 000,00 zł 

11 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: - szkolenie 
zawodników w piłce nożnej, w ramach klubu sportowego, w tym 
organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym. 
 Akademia Piłkarska GOL Racibórz 

10 000,00 zł 

12 Jestem sportowcem. Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez 
udział we współzawodnictwie. 
 Uczniowski Klub Sportowy "Arka" Markowice 

2 500,00 zł 

13 Propagowanie zdrowego stylu życia - z zachowaniem szczególnych 15 000,00 zł 



środków ostrożności w czasie pandemii - wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia 
sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych. 
 Ludowy Klub Sportowy Ocice Racibórz 

14 W zdrowym ciele zdrowy duch - rozwiń siebie, ćwicz za dwóch. 
 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" 

10 000,00 zł 

15 Rozbudowa bazy szkoleniowej  Ludowego Klubu Sportowego 
"Wicher Płonia" oraz  
 Ludowy Klub Sportowy Wicher Płonia ul. Sudecka 41a 47-400 
Racibórz 

3 800,00 zł 

16 Rozwijanie pasji i form sportowych w klubie LKS 07 Markowice 
 Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice 

18 000,00 zł 

17 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury 
fizycznej i turystyki 
 Klub Siatkarski AZS - RAFAKO Racibórz 

20 000,00 zł 

18 SZKOLENIE ZAWODNIKÓW RTW oraz TURYSTYKA WODNA 
W KRAINIE GÓRNEJ ODRY 
 RTW RACIBORSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE 

10 000,00 zł 

19 Centrum Zrównoważonego Rozwoju. www.CentrumRecyklingu.eu 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
 Fundacja Instytut Białowieski 

0,00 zł 



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 899/2020 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 23 września 2020 r. 

WYKAZ PODMIOTÓW 
którym udzielono dotację na realizację w latach 2018 - 2020 r. zadań publicznych z zakresu 

kultury fizycznej i turystyki 

  
Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota 

dofinansowania 
1 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”” 
MKS-SMS „Victoria” Racibórz 

50 000,00 zł 

2 „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” 
MKZ „Unia” Racibórz 

70 000,00 zł 



Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/170/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia
30 października 2019 r., rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent Miasta
Racibórz.




