
ZARZĄDZENIE NR 1199/2021 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 
2021 r. z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2950 z późn. zm.), 
"Działalność na rzecz osób niepłnosprawnych", "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" 

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) oraz art. 15 ust. 2 h i ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Zarządzenia 
Nr 1128/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 16 lutego  2021 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r.   z zakresu "Działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych", "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 
2021r. z zakresu "Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2950 z późn. zm.)", 
"Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", w formie 
wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz 
z kwotą dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, 
którego oferta została wybrana do realizacji zadania. 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie miasta na 2020 rok 
w dziale 851, 852. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Racibórz www.bipraciborz.pl               w zakładce: Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert., na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz 
www.raciborz.pl. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych a nadzór 
nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście. 

www.bipraciborz.pl


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
   

PREZYDENT MIASTA 
 
 

Dariusz Polowy 



Załącznik do Zarządzenia 

Nr 1199/2021

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Wyniki  otwartego konkursu ofert
 na realizację zadań publicznych na 2021 r. z zakresu: 

„Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2950 z późn. zm.),

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,  „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

1) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2950 z późn. zm.)
a) działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia z wyłączeniem profilaktyki 
alkoholowej i narkotykowej – 0,00 zł

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja
dotacji

1 Nowe Horyzonty „Zdrowe żywienie – mądre 
myślenie”

0,00 zł

2 Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju. "Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowies
kiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu

0,00 zł

b) profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych z wyłączeniem profilaktyki alkoholowej i 
narkotykowej – 0,00 zł.

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja
dotacji

- -

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
a) wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych -  80 000 zł.

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja
dotacji

1 Oddział Regionalny Olimpiady 
Specjalne Polska-Śląskie 

Działania poprawiające jakość 
życia sportowców 
niepełnosprawnych.

10 000,00 zł

2 Caritas Diecezji Opolskiej Aktywność i praca życie 
ubogaca.

4 000,00 zł

3 Stowarzyszenie na Rzecz Osób "Oswajamy świat" 27 000,00 zł



Niepełnosprawnych i Ich 
Otoczenia "Spektrum"

4 Stowarzyszenie PERSONA na 
rzecz Promocji i Ochrony 
Zdrowia Psychicznego

Razem w życiu i w czasie 
wypoczynku

6 000,00 zł

5 Fundacja TPSW Racibórz 2021 - Edu-Kampania 
Edukacji Włączającej On-line, n/
t Osób z 
Niepełnosprawnościami.

3 000,00 zł

6 Raciborski Fundusz Lokalny NADZIEJA w czasie pandemii 30 000,00 zł

7 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Integracji „Podaj Rękę”

"Pokonać ciszę" 0,00 zł

3) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
a) organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - 
45 250 zł. 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja
dotacji

1 Śląski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

Mądrość i doświadczenie=Trzeci
Wiek

19 350,00 zł

2 Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy - organizacja 
pozarządowa

Seniorze, wyjdź z domu 25 900,00 zł

3 Aktywny Senior-
Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Ziemi 
Raciborskiej

Pomoc społeczna w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób-organizacja zaJęć
mających na celu pobudzenie 
aktywności życiowej osób 
starszych

0,00



Uzasadnienie

W oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert
złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 1128/2021 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych na 2021 r. z zakresu "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", "Pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób", w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji, rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent Miasta Racibórz.
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