
Orzesze, 21.01.2021 r.

RWZK.524.7.2020
RWZK.ZD-00012/21

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 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  2020  r.  przeprowadzony  na  podstawie  Zarządzenia  Nr
VIII/252/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 01.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego
konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021 w obszarach:

I. Działalność charytatywna

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

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”- 9 200 zł.

2.   Stowarzyszenie  im.  F.  Stuska  w  Orzeszu,  ul.  Fabryczna  1  reprezentowane  przez
Przewodniczącego  Eugeniusza  Szala  oraz  Z-cę  Przewodniczącego  Tadeusza  Kalinowskiego  na
wsparcie realizacji zadania „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców
Orzesza”- 3 100 zł.

II.     Ochrona     i     promocja     zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567 z późn.zm.)  :

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

a) prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia; 
b) prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia,    w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej    (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567 z
późn.zm.)  :

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 „Senioriada – zdrowy i aktywny senior”- 900 zł.



III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne określone
w  II  Otwartym  Konkursie  Ofert.  Na  realizację  zadania  Burmistrz  Miasta  przyznał
następującą kwotę:

a)  wspieranie  działań  na  rzecz  upowszechniania  kultury,   sztuki,   ochrony  dóbr  kultury  
i     dziedzictwa     narodowego;
b)  wspieranie    przedsięwzięć    artystycznych   oraz   prezentacja    osiągnięć    kulturalnych
w     mieście,     kraju     i     za     granicą;
c) wydawanie publikacji informacyjno – edukacyjnych;
d) promocję miasta.

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 „Śladami śląskiej historii”- 1 500 zł.

IV.     Wspieranie i     upowszechnianie kultury fizycznej:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęło 10 ofert, z  których  4  nie  spełniły  wymogów
formalnych, określonych w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
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.  Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice,  Orzesze,  ul.  Katowicka  112 reprezentowany przez
Prezesa  Artura  Ginowicz  oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  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” -
30 000 zł.

2.  Uczniowski  Klub  Sportowy Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6  reprezentowany  przez
Prezesa  Marzenę  Styrczula  -  Maturską  oraz  Wiceprezesa  Tomasza  Maturskiego   na  wsparcie
realizacji  zadania  „Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności  fizycznej,  które  przez
uczestnictwo  w  zorganizowanych  zajęciach  ruchowych  wpływają  na  poprawienie  kondycji
fizycznej i psychicznej uczestników zadania” -  10 000 zł.

3. Siatkarski  Międzyszkolny  Uczniowski  Klub  Sportowy  „SMUKS  Orzesze”,  ul.  Szkolna  44
reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pawła Profaska   oraz Wiceprezesa ds. Siatkówki Kamila
Grzegorczyka  na  realizację  zadania  „Wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu
poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki mężczyzn” - 5 000 zł.

4.  Stowarzyszenie  im.  F.  Stuska  w  Orzeszu,  ul.  Fabryczna  1  reprezentowane  przez
Przewodniczącego  Eugeniusza  Szala  oraz  Z-cę  Przewodniczącego  Tadeusza  Kalinowskiego  na
wsparcie  realizacji  zadania  „Aerobik  –  zajęcia  dla  dzieci  i  dorosłych  mieszkańców  Orzesza”-
1 200 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 Sekretarza Pawła Gałeczka oraz Członka Zarządu Mariana Kuś na wsparcie
realizacji zadania „Otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu Grand Prix” - 2 000 zł.

2.  Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice,  Orzesze,  ul.  Katowicka  112 reprezentowany przez
Prezesa  Artura  Ginowicz  oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  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.

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęło  9  ofert  z  których  4  nie  spełniły  wymogów
formalnych, określonych w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał następujące kwoty:

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

1.  Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice,  Orzesze,  ul.  Katowicka  112 reprezentowany przez
Prezesa  Artura  Ginowicz  oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań
promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia„ - 10 000 zł.

2.  Klub Sportowy Niepokorni Orzesze, ul. Kopernika 5 reprezentowany przez Prezesa Zarządu
Mariusza Olesia oraz Członka Zarządu Mateusza Bańka na wsparcie realizacji zadania „Piłka nożna
dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym do przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym wśród młodego pokolenia”- 20 000 zł.

b)   pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.

1.  Stowarzyszenie  Klub  Abstynenta  „POWRÓT"-  Mikołów,  ul.  Konstytucji  3  Maja  38
reprezentowane przez  Prezesa Katarzynę Gembara  oraz Skarbnika  Miłosza Ryguła na wsparcie
realizacji  zadania  „Klub  Abstynenta  „Powrót”:  Pomoc  osobom uzależnionym  od  alkoholu,  ich
rodzinom i bliskim  - 1 000 zł.

2. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”, Mikołów ul.
Jana  Pawła  II  4/7  reprezentowane  przez  Wiceprezesa  Joannę  Stawowską
oraz  Skarbnika  Monikę  Draczka  -  Knopik  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Realizacja  zadań
publicznych Miasta Orzesze w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
- 8 440 zł.

VI. Turystyka i krajoznawstwo

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

a)  upowszechnianie  turystyki  i  propagowanie  krajoznawstwa  przez  organizowanie  imprez  o  tematyce
turystycznej i krajoznawczej o   zasięgu   lokalnym i ponadlokalnym.

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 „Senior i wnuk lokalnym turystą”- 650 zł.


