
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.84.2018
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875 z póź. 
zm.) i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 z póź. zm.), a także uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr 
XXXVI/375/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia 
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Opiniującej oferty, 
powołanej Zarządzeniem nr OR-I.0050.65.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 15 lutego 2018 r. 
w sprawie: powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z póź. zm.) na realizację zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego  
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniem i patologiom społecznym oraz w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. dokonano wyboru 
następujących ofert:

1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

LP NAZWA PODMIOTU PRZYZNANA KWOTA
NAZWA ZADANIA: upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
1 Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka 12.000 zł.
2 Jednostak Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańcow Śląskich 8.080 zł.
NAZWA ZADANIA: aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50 +
1 Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 3.000 zł.
NAZWA ZADANIA: rozpuszczamy kulturalnie
1 Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 12.320 zł.

2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

LP NAZWA PODMIOTU PRZYZNANA KWOTA
NAZWA ZADANIA: rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez ogólnomiejskie 
imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne
1 Akademia Sportowa Top Team 7.600 zł.
2 Klub Sportowy TKKF Karlik 12.000 zł.
3 Klub Sportów Walki Boxing Odra 13.740 zł.
4 Uczniowski Klub Sportowy Baszta 11.960 zł.
5 Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF Relaks 10.661 zł.

3. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

LP NAZWA PODMIOTU PRZYZNANA KWOTA
NAZWA ZADANIA: realizacja programów wspierających kobiety po mastektomii oraz profilaktyka nowotworów 
piersi
1 Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 7.040 zł.
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NAZWA ZADANIA: realizacja działań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia
1 Stowarzyszenie Diabetyków w Wodzisławiu Śląskim 3.572 zł.

§ 2. 

Warunkiem przekazania dotacji, podmiotom o których mowa w § 1, na realizację zadań publicznych miasta 
Wodzisławia Śląskiego w 2018 r., jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do 
wysokości przyznanej dotacji z zachowaniem procentowego wkładu własnego deklarowanego w ofercie oraz 
podpisanie umowy.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kultury Sportu i Zdrowia oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca
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