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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 2017 r.

Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty VI 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 2017 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VII/6/2017
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.01.2017 r. w sprawie: ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017 w obszarach:

I.     Wspieranie i     upowszechnianie kultury fizycznej i     sportu:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły 3 oferty, z  których  1  nie  spełniła  wymogów
formalnych, określonych w VI Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta 
przyznał przyznał następujące kwoty:

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.  Klub  Jeździecki  „PROFIT”   43-180  Orzesze,  ul.  Żorska  68A reprezentowany  przez  Marka
Szweda oraz Joannę Szweda na wsparcie realizacji zadania  „Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej  i  sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla  dzieci  i  młodzieży oraz udział  w
rywalizacji sportowej w dyscyplinie: jeździectwo – Pony Games (zabawy na kucach).” - 7 000 zł.

2.  Nowy MKS Sokół  Orzesze  1920,  ul  Piotra  Skargi  6  reprezentowane  przez  Prezesa  Monikę
Jaroszewską  -  Janiak  oraz  Skarbnika  Dawida  Mokrego   na  wsparcie  realizacji  zadania
„Propagowanie i  organizowanie wychowania fizycznego i  sportu oraz stworzenie odpowiednich
warunków do uprawiania wychowania fizycznego” - 11 000 zł.

II. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły  2  oferty,  z  których  1  nie  spełniła  wymogów
formalnych określonych w VI Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał następujące kwoty:

b).   pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1.  Mikołowskie  Stowarzyszenie  Pomocy Psychospołecznej  i  Profilaktyki  „ZMIANA”,  Mikołów
ul. Krakowska 30 reprezentowane przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Siedlecką oraz Wiceprezesa
Zarządu Monikę Draczka-Knopik na wsparcie realizacji zadania „Pomoc osobom uzależnionym od
alkoholu i ich rodzinom.” - 7 200 zł.


