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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 2021 r.

Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty III 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 2020 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VIII/10/2021
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18.01.2021 r. w sprawie: ogłoszenia III otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021 w obszarach:

I.     Wspieranie i     upowszechnianie kultury fizycznej:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęło 5 ofert, które spełniły wymogi formalne określone
w  III  Otwartym  Konkursie  Ofert.  Na  realizację  zadania  Burmistrz  Miasta  przeznaczył
kwotę - 75 000 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. LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Prezesa Łukasza Piórek oraz
Wiceprezesa Piotra Pisarek na wsparcie realizacji zadania „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”– 19 000 zł.

2. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowany przez
Prezesa  Grzegorza  Jurowicza  oraz  Skarbnika  Marka  Tkocz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„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  i  osiągnięcie  wyników sportowych  na  wszelkich  poziomach”  -
17 000 zł.

3.  Klub Sportowy Niepokorni Orzesze, ul. Kopernika 5 reprezentowany przez Prezesa Zarządu
Mariusza Olesia oraz Członka Zarządu Mateusza Bańka na wsparcie realizacji zadania „Sportowe
Orzesze - 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”- 30 000 zł.

4.  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Akademia  Piłkarska  Champions”  Żory,  os.  700-lecia  6/27
reprezentowany  przez  Prezesa  Aleksandrę  Piwowarczyk  oraz  Wiceprezesa  Klubu  Żanetę
Jerchewicz na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w dyscyplinie piłki nożnej na terenie Miasta Orzesze w roku 2021” - 5 000 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.  Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice,  Orzesze,  ul.  Katowicka  112 reprezentowany przez
Prezesa  Artura  Ginowicz  oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Organizacja turniejów piłki nożnej” - 4 000 zł.

II. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęło 5 ofert które spełniły wymogi formalne określone
w III Otwartym Konkursie  Ofert.  Na realizację  zadania  Burmistrz  Miasta  przeznaczył  kwotę –
53 000 zł.

a) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań
promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia.

1. LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Prezesa Łukasza Piórek oraz
Wiceprezesa  Piotra  Pisarek  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Zagospodarowanie  czasu  wolnego
dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z
zakresu zdrowego stylu życia”– 7 735,20 zł.

2. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowany przez
Prezesa  Grzegorza  Jurowicza  oraz  Skarbnika  Marka  Tkocz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań
promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” - 15 000 zł

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów
Powstań Śląskich, Mikołów, ul. Plac Harcerski 1 reprezentowany przez Komendantkę hm. Martę
Walczak oraz Skarbnika hm. Barbarę Juskowiak na wsparcie realizacji zadania „”Skąd nasz ród” -
organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską”- 4 500 zł.

4.  Uczniowski  Klub  Sportowy Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6  reprezentowany  przez
Prezesa  Marzenę  Styrczula  -  Maturską  oraz  Wiceprezesa  Tomasza  Maturskiego  na  wsparcie
realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć
sportowych  oraz  działań  promujących  zdrowie  i  edukację  z  zakresu  zdrowego  stylu  życia”  -
4 000 zł.

b)   pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.

1. Stowarzyszenie  Rodzin  Abstynenckich  Wyzwolenie,  Orzesze  ul.  Mikołowska  170
reprezentowane przez Prezesa Henryka Podsada oraz Skarbnika Mariolę Szymańską na wsparcie
realizacji zadania „Z abstynencją przez życie” - 20 000 zł.

Zgodnie z  pkt. III ust. 5 III Otwartego Konkursu Ofert, wysokość przyznanej dotacji może
być  niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W  takim  wypadku  wnioskodawca  może  przyjąć
zmniejszenie  zakresu  rzeczowego,  zakładanych  rezultatów  realizacji  zadania  i  kosztorysu
zadania lub wycofać swoją ofertę. Wobec powyższego proszę o dokonanie korekty zakresu
rzeczowego,  zakładanych  rezultatów  realizacji  zadania  i  kosztorysu  zadania  lub  wycofać
swoją ofertę. Termin dokonania korekty do dnia 17.02.2021 r. 

Nie złożenie korekty kosztorysu do dnia 17.02.2021 r. wiąże się z wycofaniem oferty.


