
Orzesze, 14.02.2018 r.

RWZK.524.1.2018
RWZK.ZD-00028/18

Informacja  o  przyznaniu  dotacji  celowej  z  Budżetu  Miasta  Orzesze  na  wykonanie
przez  organizacje  pozarządowe  oraz  inne  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  zadań
publicznych Miasta Orzesze, których realizacja odbędzie się w 2018 r.

Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty II otwarty konkurs ofert składanych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  realizację  zadań
publicznych Miasta Orzesze na 2018 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VII/5/2018
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018 w obszarach:

1. Działalność charytatywna

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęła  1  oferta,  która  spełniła  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przeznaczył kwotę - 10 000 zł.

a)  organizowania  pomocy  rzeczowej  i  żywnościowej  dla  osób  biednych,  bezdomnych,
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych;

b) kształtowania w społeczeństwie postaw na rzecz samopomocy i pomocy ludziom dotkniętym
ubóstwem i głodem.

1.  Stowarzyszenie  im.  F.  Stuska  w  Orzeszu,  ul.  Fabryczna  1  reprezentowane  przez
Przewodniczącego  Eugeniusza  Szala  oraz  Z-cę  Przewodniczącego  Tadeusza  Kalinowskiego  na
wsparcie realizacji zadania „Pomoc najuboższym”- 10 000 zł.

2.     Wspieranie i     upowszechnianie kultury fizycznej i     sportu:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły 4 oferty, które  spełniły  wymogi  formalne
i merytoryczne, określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przeznaczył kwotę - 9 500 zł. 

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1.  Nowy MKS Sokół  Orzesze  1920,  ul  Piotra  Skargi  6  reprezentowane  przez  Prezesa  Monikę
Jaroszewską  -  Janiak  oraz  Skarbnika  Dawida  Mokrego   na  wsparcie  realizacji  zadania
„Organizowanie i  propagowanie wychowania fizycznego i  sportu oraz stworzenie odpowiednich
warunków do uprawiania wychowania fizycznego wśród juniorów” - 4 500 zł.



2.  Polski  Związek  Hodowców  Gołębi  Pocztowych  Okręg  Katowice  –  Oddział  Orzesze,
ul.  Dworcowa  3  reprezentowany  przez  Jarosława  Biegańskiego  oraz  Łukasza  Kopel
na wsparcie realizacji zadania „Współzawodnictwo w lotach gołębi pocztowych” – 3 000 zł.

b)  wspieranie  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej
i  sportu,  umożliwiające  powszechny  dostęp  i  uczestnictwo  mieszkańców  Miasta  Orzesze
w  różnorodnych  formach  aktywności  fizycznej  poprzez  organizowanie  imprez  sportowo-
rekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów.

1.  Stowarzyszenie  Sportowo  –  Kulturalne  Elektro,  Łaziska  Górne,  ul.  Wyzwolenia  30
reprezentowane  przez  Prezesa  Tomasza  Kalinowskiego  oraz  Sekretarza  Pawła  Gałeczka  na
wsparcie  realizacji  zadania  „Zagraj  razem  z  nami  –  cykl  zawodów  w  skacie  sportowym  dla
mieszkańców Orzesza i Powiatu Mikołowskiego” - 0,00 zł.

Oferent  nie  otrzymał  wymaganej  minimalnej  liczby  punktów,  zgodnie  z  pkt.  VI.  6  
II Otwartego Konkursu Ofert  .

2. LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Wiceprezesa Rafała Dziuba na
wsparcie realizacji zadania „Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Miasta
Orzesze w różnorodnych formach aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo -
rekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów”–
2 000 zł.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęła  1  oferta,  która  spełniła  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przeznaczył kwotę - 7 000 zł.

b)   pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.

1. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”, Mikołów ul.
Krakowska 30 reprezentowane przez Małgorzatę  Siedlecką  oraz Olgierda Pinkawa na  wsparcie
realizacji zadania „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.” - 7 000 zł.

Zgodnie z  pkt. III ust. 4 II Otwartego Konkursu Ofert, wysokość przyznanej dotacji może
być  niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W  takim  wypadku  wnioskodawca  może  przyjąć
zmniejszenie  zakresu  rzeczowego  i  kosztorysu  zadania  lub  wycofać  swoją  ofertę.
Wobec  powyższego  proszę  o  dokonanie  korekty  zakresu  rzeczowego  i  kosztorysu  zadania
lub wycofać swoją ofertę. Termin dokonania korekty do dnia 20.02.2018 r. 

Nie złożenie korekty kosztorysu do dnia 20.02.2018 r. wiąże się z wycofaniem oferty.


