ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.33.2019
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2019 r. w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), a także uchwały nr XLVI/469/18 Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu wsparcia realizacji zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2019 r. w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Opiniującej
oferty, powołanej Zarządzeniem nr OR-I.0050.471.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia
31 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Miasta
Wodzisławia Śląskiego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:
1. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
lp.

Nazwa podmiotu

Przyznana kwota
dotacji
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
1

Fundacja Po Skrzydła
9 500 zł
tytuł zadania publicznego: „Tama na równi pochyłej – profilaktyka uzależnień od
narkotyków wśród dzieci i młodzieży”
działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez zorganizowanie czasu wolnego dzieciom
i młodzieży poprzez dofinansowanie obozów, kolonii, półkolonii, które powinny być integralnym elementem
programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi w tym zakresie
1

Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK”
tytuł zadania publicznego: „Lato pełne przygód”

70 740 zł

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
lp.
1.
2.

Nazwa podmiotu
Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek
Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych
tytuł zadania publicznego: „Aktywność ruchowa nasz sposób na raka”
Fundacja Po Skrzydła
Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego
tytuł zadania publicznego: „Stąpając po cienkim lodzie – profilaktyka
zaburzeń psychicznych u młodzieży”

Przyznana kwota
dotacji
14 180 zł

10 230 zł

3. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
lp.

Nazwa podmiotu
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Przyznana kwota
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dotacji
aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50 +
1

Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
tytuł zadania publicznego: „Z wiedzą mi do twarzy” - wykłady

2 900 zł

4. w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
lp.

Przyznana kwota
dotacji
rozwój i animacja lokalnego amtorskiego ruchu sportowego poprzez ogólnomiesjkie imprezy sportoworekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne
1
2
3
4

Nazwa podmiotu

Klub Sportowy "Cross-Sport" Wodzisław Śląski
tytuł zadania publicznego: „Run Cross 2019 Wodzisław Śląski”
Klub Sportowy "Forma"
tytuł zadania publicznego: „Biegowe Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta
Wodzisławia Ślaskiego"
Klub Sportowy TKKF "Karlik"
tytuł zadania publicznego: "Sport-rywalizacja i zabawa"
Klub Sportów Walki „Boxing Odra" Wodzisław Śląski
tytuł zadania publicznego: "VII Międzynarodowy Turniej Bokserski "Boxing Day"
o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego"

2 160 zł
4 060 zł
10 800 zł
20 000 zł

§ 2.
Warunkiem przekazania dotacji, podmiotom o których mowa w § 1, na realizację zadań publicznych miasta
Wodzisławia Śląskiego w 2019 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 Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Mieczysław Kieca
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