MATERIA Ł
na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice, która
odbę dzie si ę w dniu 18 lipca 2016 r. dotycz ący pkt 4 porządku obrad pn
„Miejskie konkursy ofert na zadania w zakresie sportu — liczby, procedury i
moż liwo ś ci ich usprawnienia"

I. Finansowanie sportu wyczynowego odbywa si ę na podstawie otwartych konkursów
ofert na realizacj ę zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu". Podstaw ę
prawn ą realizacji tego zadania stanowi Ustawa o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 roku, Uchwa ła Nr LXVI Rady Miasta Katowice z dnia
25 pa ździernika 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu post ę powania o
udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych (ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego materia łu) oraz
Zarządzenie wykonawcze Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
22 wrześ nia 2015 roku sprawie warunków i zasad przyznawania ś rodków
finansowych na realizacj ę zadania pod nazw ą „Organizacja uprawiania sportu" dla
katowickich klubów sportowych ( ZAŁACZNIK NR 2 do niniejszego materia łu).
1) W roku 2015 rozstrzygni ęte zostały 2 otwarte konkursy ofert na realizacj ę
przedmiotowego zadania :
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania pod nazwą „Organizacja
uprawiania sportu w 2015 r." W konkursie tym 16 podmiotów otrzyma ło
dotacj ę na łączn ą kwotę 1.000.000 zł . Podział ś rodków finansowych
przedstawia Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz
podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą "Organizacja uprawiania
sportu" w 2015 roku — stanowi ące ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszego
materia łu.
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania pod nazwą „Organizacja
uprawiania sportu"- II edycja w 2015 r. W konkursie tym 15 podmiotów
otrzymało dotacj ę na łą czn ą kwotę 1.900.000 zł . Podział ś rodków
finansowych przedstawia Zarz ądzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert
oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą "Organizacja uprawiania
sportu" - II edycja w 2015 roku — stanowi ą ce ZAŁĄCZNIK NR 4 do
niniejszego materia łu.
2) W roku 2016 rozstrzygni ęte zosta ł 1 otwarty konkurs ofert na realizacj ę
przedmiotowego zadania :
• Otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania pod nazwą „Organizacja
uprawiania sportu w 2016 r." W konkursie tym 10 podmiotów otrzyma ło
dotacj ę na łą czn ą kwotę 5.400.000 zł . Podzia ł ś rodków finansowych
przedstawia Zarz ą dzenie Nr 643/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w
celu realizacji zadania pod nazw ą "Organizacja uprawiania sportu" w 2016
roku — stanowi ą ce ZAŁĄCZNIK NR 5 do niniejszego materia łu.

II. Finansowanie sportu m łodzieżowego i amatorskiego odbywa si ę na podstawie
otwartych konkursów ofert organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalany rokrocznie przez Rad ę
Miasta Katowice „Program wspó łpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi" oraz Zarz ądzenie wykonawcze do tego Programu.
1) W roku 2015 zostały rozstrzygni ęte 3 otwarte konkursy ofert dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń z zakresu
upowszechniania sportu i turystyki.
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę nastę puj ących zada ń z zakresu
upowszechniania sportu i turystyki:
• „Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2015 r.
ł
-90 . 0 z
Ś rodowiskowych Programów Profilaktycznych w formie
• „Prowadzenie
pozalekcyjnych zaj ęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby
Sportowe w 2015 r. — 800.000 zł

• „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania
umowy do 30 czerwca 2015 r." - 50.000 zł
• „AKCJA ZIMA 2015" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i m łodzieży
ł
-30. 0 z

Podział ś rodków finansowych w tym konkursie przedstawia Zarz ądzenie Nr 55 / 2015
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru
najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania
sportu i turystyki stanowi ące ZAŁĄCZNIK NR 6 do niniejszego materia łu.
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę nastę puj ących zada ń z zakresu
upowszechniania sportu i turystyki:
• Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2015 r." - 50.000 zł
• „AKCJA LATO 2015" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
ł
-30. 0 z
Podzia ł ś rodków finansowych w tym konkursie przedstawia Zarz ądzenie Nr 281 /
2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ostatecznego
wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania
sportu i turystyki w 2015 r. pod nazw ą „AKCJA LATO 2015 — organizacja zaj ęć
sportowych dla dzieci i młodzie ży" oraz „Organizacja imprez sportowych i
turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r." stanowi ące
ZAŁĄCZNIK NR 7 do niniejszego materia łu.
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania z zakresu upowszechniania sportu i
turystyki pod nazw ą „Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu w dyscyplinie
tenis ziemny w 2015 r." - 100.000 zł. Podział ś rodków finansowych w tym konkursie
przedstawia Zarz ądzenie Nr 238/ 2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 maja
2015 r. w sprawie ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu
realizacji zada ń w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2015 r. pod nazw ą
„Szkolenie dzieci i m łodzie ży w dziedzinie sportu w dyscyplinie tenis ziemny w 2015
r." stanowi ą ce ZAŁĄCZNIK NR 8 do niniejszego materia łu.

2) W roku 2016 zostały rozstrzygni ęte 2 otwarte konkursy ofert dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń z zakresu
upowszechniania sportu i turystyki.
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę nastę puj ących zada ń z zakresu
upowszechniania sportu i turystyki:
• „Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2016 r.
ł
-1.20 0z
• „Prowadzenie Ś rodowiskowych Programów Profilaktycznych w formie
pozalekcyjnych zaj ęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby
Sportowe w 2016 r. — 800.000 zł
• „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania
umowy do 30 czerwca 2016 r." - 60.000 zł
• „AKCJA ZIMA 2016" - organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży
ł
-30. 0z

Podział ś rodków finansowych w tym konkursie przedstawia Zarz ądzenie Nr 644/
2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru
najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania
sportu i turystyki w 2016 r. stanowi ące ZAŁĄCZNIK NR 9 do niniejszego materia łu.
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę nastę puj ących zada ń z zakresu
upowszechniania sportu i turystyki:
• Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2016 r." - 60.000 zł
• „AKCJA LATO 2016" - organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzieży
ł
-40. 0 z
Podzia ł ś rodków finansowych w tym konkursie przedstawia Zarz ądzenie Nr 865/
2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ostatecznego
wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania
sportu i turystyki w 2016 r. pod nazw ą „AKCJA LATO 2016 — organizacja zaj ęć
sportowych dla dzieci i m łodzieży" oraz „Organizacja imprez sportowych i
turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r." stanowi ące
ZAŁĄCZNIK NR 10 do niniejszego materia łu.

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

bacieloik Wydzia ł u Sportu i Turystyki
Sławomir Witek

2.A-Ic13.(x MR Ą
UCHWAŁA NR LXVI/1338/10
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu post ępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm .), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96, poz. 620)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacj ą" klubów
sportowych, działaj ących w celu upowszechnienia i rozwoju sportu poprzez osi ąganie wysokich wyników
sportowych we wspó łzawodnictwie mi ędzynarodowym i krajowym.
§ 2. Dotacj ę celową z budżetu Miasta Katowice mo że otrzymać klub sportowy posiadaj ący siedzibę w Katowicach,
działaj ący na terenie Katowic, niedziałaj ący w celu osi ągnięcia zysku.
§ 3. Wysoko ść dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale bud żetowej.
§ 4. 1. Dotacj ę mogą otrzymać katowickie kluby sportowe szkol ące zawodników w grach zespołowych, biorące
udział w rozgrywkach w okresie pomi ędzy ogłaszanymi konkursami, na jednym z dwóch najwyższych poziomów
rozgrywek ligowych, w których uczestnicz ą drużyny katowickich klubów sportowych.
2. Dotacje mog ą otrzymać katowickie kluby sportowe szkol ące w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich
zawodników, którzy reprezentowali Polsk ę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobyli pierwsze, drugie lub trzecie
miejsca w mistrzostwach Świata, Europy lub Polski oraz zawodach Pucharu Świata w klasyfikacji indywidualnej
lub drużynowej lub zostali rekordzistami Świata, Europy lub Polski w okresie pomi ędzy ogłaszanymi konkursami.
§ 5. Warunkiem ubiegania si ę przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizacj ę zadania, którego cel
publiczny okre ślono w §1 jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiaj ących określoną dyscyplinę
sportową i posiadaj ących licencj ę zawodnika wydan ą przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kart ę
zgłoszenia lub inny dokument uprawniaj ący do uczestnictwa we wspó łzawodnictwie sportowym.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji, odbywa si ę w drodze otwartego konkursu ofert, który og łasza Prezydent Miasta
Katowice, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawiera ć informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacj ę tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si ę w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urz ędu
Miasta Katowice oraz na stronie internetowej Miasta Katowice.
§ 7. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych bud żetu miasta Katowice,
w ciągu roku budżetowego.
Id: RPLFI-11WVSN-IMUJA-ZVSTI-MKPOU. Podpisany
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§ 8. 1. Oferta klubu powinna zawiera ć w szczególno ści:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulacj ę przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udzia łu środków własnych;
4) informacj ę o wcześniejszej działalności podmiotu sk ładaj ącego ofert ę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informacj ę o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj ących wykonanie zadania, w tym
o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacj ę danego zadania z innych źródeł.
6) potwierdzon ą dokumentami informacj ę o osi ągni ęciach sportowych.
2. Szczegó łowy wzór oferty okre śli zarządzeniem Prezydent Miasta Katowice.
§ 9. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powo łana zarządzeniem Prezydenta Miasta
Katowice.
§ 10. 1. Przy rozpatrywaniu ofert, dotycz ących realizacji zadania uwzgl ędnia si ę w szczególno ści:
1) możliwość realizacji zadania przez kluby;
2) poziom sportowy okre ślony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu
do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zaj ętymi przez
zawodników w sportach indywidualnych w mistrzostwach Świata, Europy, Polski, zawodach Pucharu Świata
oraz zdobyciem tytu łów rekordzistów Świata, Europy lub Polski;
3) kalkulacj ę finansową;
4) wiarygodno ść klubu — na podstawie przedłożonych referencji i za świadczeń;
5) dotychczasowe do świadczenie we wspó łpracy z Miastem Katowice;
6) promocj ę miasta Katowice poprzez sport.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tak że, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zosta ła zgłoszona
jedna oferta.
§ 11. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert z łożonych w post ępowaniu o udzielenie dotacji,
którą następnie przekazuje Prezydentowi Miasta Katowice wraz z protoko łami posiedzeń.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarz ądzeniem Prezydent Miasta Katowice.
§ 12. Wyniki konkursu zamieszczane s ą w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszane w Urz ędzie Miasta
Katowice.
§ 13. 1. Z klubem, któremu przyznano dotacj ę sporządza się na czas realizacji zadania umow ę w formie pisemnej.
2. Wzór umowy okre śli zarz ądzeniem Prezydent Miasta Katowice.
§ 14. Określa się następuj ący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby :
1) zlecaj ący zadanie sprawuje bie żącą kontrol ę merytoryczn ą wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej
z budżetu Miasta;
2) zlecaj ący zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególno ści:
a) stanu realizacji zadania;
b) efektywno ści i rzetelno ści wykonania zadania;
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacj ę zadania;
d) prowadzenia dokumentacji finansowo-ksi ęgowej, okre ślonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
§ 15. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania okre ślonego w umowie kluby sporządzaj ą w terminie 30 dni po
upływie terminu, na który umowa zosta ła zawarta.
2. Wzór sprawozdania okre śli zarządzeniem Prezydent Miasta Katowice.
§ 16. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta Katowice.
Id: RPLFI-HWVSN-IMUJA-ZVSTI-MKPOU. Podpisany
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17. Traci moc uchwała Nr L/1020/09 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
warunków oraz trybu post ępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
śląskiego.

Przewodnicz ący Rady Miasta
Katowice

Jerzy Forajter
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ZARZĄDZENIE NR.k.`:1- \ 2,PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Z DNIA 21
.
w sprawie warunków i zasad przyznawania środków finansowych na realizacj ę zadania
pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu" dla katowickich klubów sportowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz.0 z 2013 Nr 594 jt z pó ź n_ zm.) w wykonaniu uchwa ły nr LXVI/1338/10 Rady Miasta
Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu
postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych.

zarządza si ę, co nastę puje:

§ 1. Ustala si ę warunki i zasady przyznawania ś rodków finansowych przeznaczonych na
realizacj ę zadania pod nazw ą „Organizacja uprawiania sportu" dla katowickich klubów
sportowych, w brzmieniu okre ś lonym w załą czniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Okreś la si ę wzór oferty realizacji zadania pod nazw ą ,Organizacja uprawiania sportu"
stanowi ący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Okre ś la si ę wzór umowy realizacji zadania pod nazw ą „Organizacja uprawiania
sportu" stanowi ą cy załą cznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Okreś la si ę wzór sprawozdania z realizacji zadania pod nazwą „Organizacja
uprawiania sportu" stanowi ą cy załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zobowi ązuje si ę Naczelnika Wydzia łu Sportu i Turystyki do realizacji niniejszego
zarz ądzenia.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza si ę Pierwszemu Wiceprezydentowi
Miasta Katowice.
§ 7. Traci moc Zarz ądzenie Nr 61/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie warunków i zasad przyznawania środków finansowych na realizacj ę
zadania pod nazw ą „Organizacja uprawiania sportu" dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych dzia łaj ących w formie stowarzyszenia.
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ę cia .
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Warunki i zasady przyznawania ś rodków finansowych przeznaczonych na realizacj ę
zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu" dla katowickich klubów
sportowych
J. Zasady ogólne:
1. O dotacj ę mog ą ubiega ć si ę kluby sportowe spełniaj ące następuj ące warunki:
- są zarejestrowane i prowadz ą działalno ść na terenie Katowic oraz maj ą swoj ą siedzibę
w Katowicach, prowadz ą działalno ść nie nastawion ą na osi ąganie zysków i nie
rozdzielaj ą wypracowanych dochodów pomi ędzy swoich członków,
- wykazuj ą do świadczenie i umiej ętności w realizacji dzia ła ń , których dotyczy składany
przez nie wniosek,
- nie zalegaj ą z płatnościami na rzecz Miasta Katowice, Urz ędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych.
2. Wysoko ść dotacji dla poszczególnych podmiotów uzale żniona będzie od ilości wybranych
do realizacji ofert. W zwi ą zku z powyższym, Zlecaj ący zadanie zastrzega sobie prawo
zmniejszenia wysoko ści kwoty dotacji proponowanej przez poszczególne Podmioty.
3. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki zwi ązane z realizacj ą zadania
zleconego do realizacji.
4. Kwota przeznaczona na powyższe zadanie zostaje okre ś lona co roku w uchwale
budżetowej.
5. Ogłaszaj ą cy konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysoko ści kwoty przeznaczonej na
powyższe zadanie.
II. Przedmiot realizacji zadania:
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania pod nazw ą „Organizacja uprawiania sportu"

przez katowickie kluby sportowe.
2. Termin realizacji zadania okre ś laj ą umowy.
3. Dotacja mo że by ć przeznaczona w szczególno ś ci na:

1) realizacj ę programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprz ętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
.i > pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego,
) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

4. Z dotacji nie moż na sfinansowa ć :

1) zakupu środków trwa łych, remontów, adaptacji pomieszcze ń ,
2) wydatków inwestycyjnych,
A) kosztów prowadzenia dzia łalności gospodarczej,
4) pokrycia deficytu zrealizowanych wcze śniej przedsi ęwzi ęć .
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III. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy:
- sporz ądzić w j ęzyku polskim,
- sporządzi ć w formie pisemnej pod rygorem niewa ż no ści, wypełni ć maszynowo lub czytelnym
pismem ręcznym.
- podpisa ć przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim
dokumencie potwierdzaj ącym ich uprawnienia np. (aktualny tj. waż ny przez okres 6 miesi ęcy
wypis z wła ściwego rejestru)
- złożyć w kopercie zaadresowanej: Urzą d Miasta Katowice - Wydział Sportu i Turystykioferta dotycz ąca zadania pod nazw ą „Organizacja uprawiania sportu" realizowanego
przez katowickie kluby sportowe w Biurze Obs ługi Mieszka ń ców - Punkt Podawczy. pokój
008 Rynek 1 ( parter) , w terminie do 21 dni od daty og łoszenia konkursu ofert.
2. Do oferty konkursowej obligatoryjnie nale ży dołą czy ć :
1) O świadczenie o (w jednym egzemplarzu):

nie zaleganiu z płatno ściami na rzecz Miasta Katowice, Urz ędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych,
zobowi ązaniu do utrzymywania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie
krócej ni ż do chwili dokonania ostatecznych rozlicze ń z Miastem Katowice,
zapoznaniu si ę z treści ą ogłoszenia konkursowego,
posiadaniu uprawnie ń i kwalifikacji niezb ędnych do realizacji zleconego zadania,
zapewnieniu obiektu do realizacji zadania (np. umowy najmu, u życzenia,
dzierżawy).
2)
Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust 2 i art. 82 pkt. 1 Ustawy z dnia
29 wrze ś nia 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. Nr 330 tj z pó ź n. zm .) i
merytoryczne z dzia łalno ści podmiotu za dany rok.
3)
Kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru S ą dowego ( wa ż ny 6 msc
od daty wystawienia ) lub wydruku informacji odpowiadaj ącej odpisowi o podmiocie
zarejestrowanym w KRS -ie lub innego wpisu do rejestru, je żeli taki wymagany jest
przepisami prawa,
4)
Statut organizacji.
5)
Udokumentowanie osi ągni ęć sportowych. będ ących podstaw ą realizacji zadania.
Oferta, która nie b ę dzie posiadała wszystkich wy żej wymienionych elementów zostanie
odrzucona z powodów formalnych.
3. Nieobligatoryjnie:

1) pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotycz ą ce dotychczas realizowanych
projektów,
2) inne za łą czniki mog ące mie ć znaczenie przy ocenie oferty.
4.

Osoby uprawnione do kontaktu z Podmiotami i udzielania szczegó łowych informacji:
Główny Specjalista Iwona Szreter-Kulisz urzęduj ą ca w Wydziale Sportu i
Turystyki Urz ędu Miasta Katowice. ul. 3-go Maja 7 pok. 401, tel. 25-93-732 w dni
powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30

IV. Kryteria oceny ofert oraz procedura rozdysponowania ś rodków finansowych:

1. Oceny złoż onych ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja
Konkursowa. Komisja Konkursowa zostanie powo łana Zarzą dzeniem Prezydenta Miasta
Katowice.
2.
Wybór ofert nast ą pi w oparciu o nastę puj ące kryteria:
- moż liwo ść realizacji zadania przez kluby,

- poziom sportowy okre ślony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek
ligowych w odniesieniu do ilo ści dru żyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie
sportowej lub miejscami zaj ętymi przez zawodników w olimpijskich sportach indywidualnych na
Igrzyskach Olimpijskich, w mistrzostwach Świata, Europy, Polski, zawodach Pucharu Świata

oraz zdobyciem tytu łów rekordzistów Ś wiata, Europy lub Polski,
- kalkulacj ę finansową ,
wiarygodno ść klubu — na podstawie przedłożonych referencji i za świadcze ń ,
dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Miastem Katowice,
- promocj ę miasta Katowice przez sport.
3. Komisja Konkursowa w trakcie oceny oferty mo że żądać od podmiotu dodatkowych
informacji oraz uzupełnienia dokumentacji.
4. Komisja Konkursowa proponuje wysoko ść i sposób podzia łu dotacji stosownie do oceny
wynikaj ą cej z przyj ętych kryteriów.
5. W przypadku, gdy proponowana kwota dotacji jest ni ższa od wnioskowanej.
Przewodniczą cy Komisji Konkursowej uzgadnia z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie
rzeczowym oferty planowanego do realizacji zadania.
6. Ocena Komisji Konkursowej zawieraj ąca propozycj ę wyboru ofert, na które proponuje si ę
udzielenie dotacji wraz z propozycj ą kwoty dotacji przeznaczonej na realizacj ę zadania,
przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice, który wyda Zarz ą dzenie w sprawie
dokonania wyboru ofert.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy og łosze ń w siedzibie
Urzędu Miasta Katowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Miasta Katowice.
V. Zawarcie umowy

1. Podmioty przyjmuj ą ce zlecenie realizacji zadania w powy ższym trybie zobowi ązują si ę do
wykonania zadania w zakresie i na zasadach okre ślonych w umowie o wsparcie realizacji
zadania. a organ administracji publicznej zobowi ązuje si ę do przekazania na realizacj ę
zadania odpowiednich ś rodków publicznych w formie dotacji.
2. Umowa. o której mowa w pkt. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa żności.
3. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w pkt 1 jest przedstawienie przez oferenta
aktualnych (wystawionych nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ą ce przed upływem terminu sk ładania
oferty) za świadcze ń o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Urz ędu Skarbowego i ZUS-u.
4. Umowa o wspieranie zadania moze by ć zawarta tylko na czas realizacji zadania.
5. Podmioty s ą zobowi ązane do wyodr ę bnienia w ewidencji ksi ęgowej ś rodków otrzymanych
na realizację umowy, o której mowa w pkt. 1.
6. Szczegółowy zakres urnowy okre śla załą cznik nr 3 do niniejszego zarz ą dzenia.
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(pieczęć stowarzyszenia)

(data i miejsce
złożenia oferty)

OFERTA
składana na podstawie przepisów art. 27 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie ( Dz.U. z 2014 r. Nr 715 tj )

DOT. REALIZACJI ZADANIA
POD NAZWĄ ORGANIZACJA UPRAWIANIA SPORTU
DLA KATOWICKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
W DYSCYPLINIE
w okresie od

do

W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ

(nazwa organu zlecaj ą cego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE Ś RODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE
I. Dane na temat stowarzyszenia
1)

pełna nazwa

2)

forma prawna

3)

numer w Krajowym Rejestrze S ądowym lub w innym rejestrze
1

4)NIP

REGON
data wpisu lub rejestracji

5)

6) inne dane ewidencyjne

7) dokładny adres: miejscowo ść

ul.
gmina
powiat
województwo
8) tel.
fax
e-mail:
9) nazwa banku i numer rachunku

10)nazwiska i imiona oraz funkcje*/stanowiska* osób statutowo upowa ż nionych do
reprezentowania stowarzyszenia w kontaktach zewn ętrznych i posiadaj ących
zdolno ść do podejmowania zobowi ąza ń finansowych w imieniu stowarzyszenia
(zawierania umów)

IMIĘ I NAZWISKO

T

TELEFON/ E MAIL
-

11)nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpo ś rednio wykonuj ącej zadanie, na
które organizacja ubiega si ę o uzyskanie dotacji

12)osoba upowa ż niona do składania wyja ś nie ń i uzupełnie ń dotycz ących oferty (imię
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

2

13)cele statutowe (przedmiot dzia łalności statutowej):

14)zakres prowadzonej dzia łalno ści statutowej:
a) działalność nieodpłatna

b) działalność odpłatna

15)jezeli stowarzyszenie prowadzi dzia łalność gospodarcz ą :
a) numer wpisu do rejestru przedsi ę biorców,

b) przedmiot dzia łalno ś ci gospodarczej

II. Opis zadania
i) Nazwa zadania

2)

Miejsce wykonywania zadania — adresy obiektów, w których prowadzone s ą treningi
— należy poda ć tytuł prawny lub podstawę prawn ą władania (u życzenie, dzierżawa,
najem, własność)

3

3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania — szczegó łowy harmonogram (w jakie dni, w
jakich godzinach i gdzie odbywaj ą się treningi).

4) Cel zadania oraz rodzaj dzia ła ń przy realizacji zadania - Uzasadnienie celowo ści

Opis kolejnych dzia ła ń planowanych przy realizacji zadania

6) Liczbowe okre ś lenia skali dzia ła ń podejmowanych przy realizacji zadania - liczba
zawodników w dru żynie

4

Imiona i nazwiska zawodników
wchodzących w skład drużyny

Dru żyna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7)

Zakładane rezultaty realizacji zadania.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt zadania (w z ł)

w tym wnioskowana wielko ść dotacji (w zł)

w tym wielkość środków własnych (w zł)

L.P.

1
2

RODZAJE KOSZTÓW

KOSZT JEDNOSTKOWY

RODZAJ MIARY

KOSZT CALKOWITY (W
ZŁ )

PLANOWANY
UDZIAŁ Ś RODKÓW WŁASNYCH
Z INNYCH Ź RÓDEt. ORAZ
WPŁAT I OPŁAT
ADRESATÓW (W
ZŁ )

PLANOWANY
UDZIAŁ DOTACJI
(W ZŁ )

wynajem obiektów
sprzęt sportowy
stroje sportowe
akcesoria sportowe

3

wynagrodzenia osobowe, w tym:
zawodników
trenerów

instruktorów
masażystów
kadry medycznej
kadry technicznej

stypendia sportowe dla
zawodników

4

opłaty s ędziowskie
opłaty startowe
składki członkowskie
licencje i uprawnienia
zawodnicze

5

opieka medyczna, badania lekarskie
zakup lekarstw i preparatów
odnowa biologiczna, fizykoterapia

6

ubezpieczenia zawodników i imprez

7

zabezpieczenie imprez
(umowy z firmami ochroniarskimi)
transport na zawody i
zgrupowania sportowe

9

zakwaterowanie i wyżywienie na zgrupowaniach sportowych i obozach

10

napoje
inne koszty - konieczne
ze wzgl ędu na form ę realizowanego zadania, tj

11

RAZEM

Kosztorys ze wzgl ędu na źródło finansowania
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ZŁ

°A

)

Wnioskowana kwota dotacji:
Ś rodki własne w tym:
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego
tytułu?
(składki członkowskie -- miesi ęcznie i rocznie)
B) Sponsorzy publiczni — poda ć nazwę . Na jakiej
podstawie przyznali lub zapewnili środki
finansowe?
C) Sponsorzy prywatni
■!k)

D) Inne
OGÓŁEM

100 %

Uwagi mog ące mie ć znaczenie przy ocenie kosztorysu np. referencje, osi ągni ęcia
sportowe zawodników za rok ubiegły, ogólna charakterystyka zawodników, itp.):

Pozafinansowy wkład własny w realizacj ę zadania (np. świadczenia wolontariuszy)

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1 Partnerzy bior ący udział w realizacji zadania

2.
Posiadane zasoby kadrowe konieczne z punktu widzenia realizacji zadania
(trenerzy. lekarze, masa żyś ci, pracownicy administracji, inne)
-

IMI Ę I NAZWISKO

POSIADANE
KWALIFIKACJE

8

Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprz ętowe - wraz z
3.
informacj ą o stanie technicznym, inne) - wa ż ne z punktu widzenia realizacji
zadania

4. Dotychczasowe do świadczenia w realizacji zada ń podobnego rodzaju

5. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mie ści si ę w zakresie dzia łalności statutowej
naszego stowarzyszenia,
2) proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o którym mowa w art. 27 ust 1
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., Nr 715 tj. ),
ofertą
przez
okres
do
jest
zwi ązane
niniejszą
3) stowarzyszenie
dnia
4) wszystkie podane w ofercie informacje s ą zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
(piecz ęć stowarzyszenia)

(podpis osoby upowa żnionej lub podpisy
osób upoważnionych do sk ładania
oświadcze ń woli w imieniu stowarzyszenia)

9

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Oświadczenie o (w jednym egzemplarzu):
niezaleganiu z p łatnościami na rzecz Miasta Katowice, Urz ędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych,
zobowi ązaniu do utrzymywania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie
krócej ni ż do chwili dokonania ostatecznych rozlicze ń z Miastem Katowice,
zapoznaniu si ę z tre ścią ogłoszenia konkursowego,
posiadaniu uprawnie ń i kwalifikacji niezb ędnych do realizacji zleconego zadania,
zapewnieniu obiektu do realizacji zadania (np. umowy najmu, u życzenia,
dzierżawy).
2. Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust 2 i art. 82 pkt. 1 Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowo ści (Dz.U. z 2013 r. Nr 330, tj. z pó ż n. zm .) i
merytoryczne z dzia łalności podmiotu za dany rok.
3. Kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru S ądowego ( ważny 6 msc od
daty wystawienia ) lub wydruku informacji odpowiadaj ą cej odpisowi o podmiocie
zarejestrowanym w KRS -ie lub innego wpisu do rejestru, je żeli taki wymagany jest
przepisami prawa,
4. Statut organizacji,
5. Udokumentowanie osi ągnięć sportowych, będ ących podstawą realizacji zadania.

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełnia ć)

niepotrzebne skre ś lić
10

OFERTA
STOWARZYSZENIA DOT.
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POD NAZWĄ „ORGANIZACJA UPRAWIANIA SPORTU"

SPIS
WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW:
1.
2.

3.

4.

5.

Oferta zgodna ze wzorem.
Oświadczenie o (w jednym egzemplarzu):
niezaleganiu z p łatno ściami na rzecz Miasta Katowice, Urz ę du
Skarbowego oraz Zak ładu Ubezpiecze ń Społecznych,
zobowi ązaniu do utrzymywania wskazanego w ofercie rachunku
bankowego nie krócej ni ż do chwili dokonania ostatecznych rozlicze ń z
Miastem Katowice,
zapoznaniu si ę z tre ś ci ą ogłoszenia konkursowego,
posiadaniu uprawnie ń i kwalifikacji niezb ędnych do realizacji zleconego
zadania,
zapewnieniu obiektu do realizacji zadania (np. umowy najmu,
użyczenia. dzierżawy).
Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust 2 i art. 82 pkt. 1 Ustawy
z dnia 29 wrze ś nia 1994r. o rachunkowo ści (Dz.U. z 2013 r. Nr 330 tj.
z późn. zm .) i merytoryczne z dzia łalności podmiotu za dany rok.
Udokumentowanie podstawy prawnej działalno ści, tzn. uwierzytelniony
wpis do rejestru stowarzysze ń (wa ż ny przez okres 6 miesi ęcy od daty
wystawienia),
Statut organizacji,
Udokumentowanie osi ągni ęć sportowych, b ęd ących podstaw ą realizacji
zadania.

UPRZEJMIE PROSIMY O UŁOŻENIE SKŁADANYCH DO
KONKURSU DOKUMENTÓW ZGODNIE Z POWYŻSZYM
WYKAZEM

PRZ:Z:M.7:NT MIASTA KATOWICE
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ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR kLk5
PREZYDEt*TA MIASTA KATOWICE
Z DMA
1-

UMOWA NR
zawarta w dniu
w Katowicach, pomi ędzy Miastem Katowice z siedzibą
w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 zwanym dalej „Zleceniodawcę", reprezentowanym
przez:
a
Klubem Sportowym
z siedzibą w Katowicach przy ul
działajacym w formie stowarzyszenia zwanym dalej „Zleceniobiorcę", reprezentowanym
przez:

Osoba do kontaktów roboczych:

Tel.

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz 715 tj. ) realizacj ę zadania
publicznego pod nazw ą "Organizacja uprawiania sportu ", określonego
szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorc ę w dniu
stanowiącej zalącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowi ązuje się
wykonać zadanie w zakresie i na zasadach okre ślonych w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest, umową o wsparcie realizacji zadania.
2.
1. Zleceniodawca zobowi ązuje się do przekazania na wsparcie realizacji zadania dotacji
w wysokości
zł. (słownie
złotych)
2. Przyznane środki finansowe w wysokości
zł. zostaną przekazane
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze:
do dnia
a) I transza w wysoko ści
(słownie

lub w następujący sposób:
zł.
złotych) do dnia

b) 11 transza w wysoko ści
zł. (słownie
złotych)
w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawc ę rozliczenia I transzy
w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia
3. Zleceniobiorca o świadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w pkt 2
rachunku bankowego i zobowi ązuje się do utrzymania wskazanego powy żej rachunku
nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozlicze ń ze Zleceniodawcą,
wynikających z umowy.
§ 3.
1. Termin wykonania zadania "Organizacja uprawiania sportu", ustala si ę od dnia
podpisania umowy do dnia
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofert ą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej dotacji harmonogramem
i kosztorysem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy stanowi ącym podstawę
jej rozliczenia.
3. Przedstawione do rozliczenia dotacji faktury, rachunki i inne dokumenty ksi ęgowe
powinny zawierać koszty i wydatki poniesione przez Zleceniobiorc ę wyłącznie od daty
podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji okre ślonego zadania.
4.

Zleceniobiorca zobowi ązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych
zgodnie z celem, na jaki je uzyska ł i na warunkach okre ślonych niniejszą umową. Dotyczy,
to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie mo żna
było przewidzieć przy kalkulowaniu wielko ści dotacji, oraz odsetek bankowych,
które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

Zleceniobiorca ma mo żliwość dokonywania przesuni ęć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami kosztorysu przyznanej dotacji do wysoko ści 25 % przyznanej na daną pozycję
kwoty pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy i pe łnej realizacji
określonego w ofercie zakresu zadania.
6.

Zleceniobiorca jest zobowi ązany do prowadzenia wyodr ębnionej dokumentacji finansowoksięgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikaj ącymi z
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo ści ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm .),
w sposób umożliwiaj ący identyfikacj ę poszczególnych operacji ksi ęgowych.
§ 7.

Zleceniobiorca, realizuj ąc zlecone zadanie, zobowi ązuje się do informowania
o fakcie wspó łfinansowania zadania z bud żetu miasta Katowice w wydawanych przez
siebie,
w
ramach
zadania
publikacjach,
materiałach informacyjnych, w
mediach, jak równie ż - stosownie do charakteru zadania, - poprzez widoczn ą w
miejscu jego realizacji tablic ę zgodną ze wzorem b ędącym załącznikiem nr 4 do
niniejszej umowy oraz poprzez ustn ą informacj ę kierowaną do odbiorców.

8.
1. Zleceniodawca sprawuje kontrol ę prawidłowości wykonywania zadania przez
Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola
może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zako ńczeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upowa żnieni pracownicy Zleceniodawcy
mogą badać dokumenty i inne no śniki informacji, które maj ą lub mogą mieć znaczenie
dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie
lub na pi śmie informacji dotycz ących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie
kontroluj ącego jest zobowi ązany dostarczy ć lub udostępnić dokumenty i inne no śniki
informacji oraz udzieli ć wyjaśnień i informacji w terminie okre ślonym
przez kontroluj ącego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno
w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

9.
t. Zleceniodawca może żądać częściowych, sprawozdań z wykonywania zadania według
Prezydenta Miasta Katowice
wzoru stanowi ącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr
z dnia
z wykonania zadania p.n. "Organizacja uprawiania
2. Sprawozdanie
końcowe
sportu ", powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorc ę na formularzu zgodnym z
załącznikiem nr 4 do zarz ądzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania, tj. do
3. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie
przedstawił dodatkowe informacje i wyja śnienia do sprawozdania, o którym mowa
w ust. 1 i 2.
4. W przypadku nieprzed łożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 Zleceniodawca
wzywa pisemnie Zleceniobiorc ę do ich złożenia. Niezastosowanie si ę do wezwania
skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy oraz
zwrotu udzielonej dotacji.
10.

1. Przyznane środki finansowe na realizacj ę zadania "Organizacja uprawiania
Środki
sportu ",, Zleceniobiorca jest zobowi ązany wykorzystać do dnia
finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowi ązany zwróci ć
do
na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 44 1020 2313 0000 3102
0514 9168
2. Od kwoty dotacji nie zwróconych w terminie nalicza si ę odsetki jak dla zaległości
podatkowych począwszy od dnia następuj ącego po dniu w którym upłynął termin zwrotu
dotacji do dnia wp ływu na rachunek Zleceniodawcy i przekazuje si ę na rachunek
bankowy Zleconiodawcy o numerze 44 1020 2313 0000 3102 0514 9168.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawc ę, iż do dnia
Zleceniobiorca nie dokonał rozliczenia I transzy dotacji, Zleceniodawca ma prawo
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i cofn ąć przyznane środki.
4. Zleceniobiorca zobowi ązany jest do rozliczenia II transzy dotacji w terminie do dnia

11.
1. Rozliczenie dotacji musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia
wykonanych zadań wraz z określeniem ich warto ści wynikaj ących z prawid łowo
prowadzonej dokumentacji ksi ęgowej ze wskazaniem źródeł ich finansowania
oraz podpisane przez osoby reprezentuj ące strony umowy - zgodnie z załącznikiem nr 3,
3A, 3B, 3C do niniejszej umowy
2. Podstawę do rozliczenia stanowi ć będzie wykonanie zadania potwierdzone
przez Zleceniodawc ę zgodnie ze złożona ofertą.
3. Zleceniobiorca jest zobowi ązany na oryginałach dowodów księgowych zamie ścić
, „wydatek
klauzule: „dotacja Urz ędu Miasta Katowice, zgodnie z umow ą poz
zrealizowano zgodnie z ustaw ą Prawo zamówie ń publicznych w trybie
„sprawdzono i zatwierdzono pod wzgl ędem merytorycznym, formalnym
i 'rachunkowym" w przypadku zakupu usług lub materiałów obcych, niezbędnych
do realizacji dotowanego zadania. Ponadto na obu stronach kserokopii dowodów
księgowych stanowiących załączniki do rozliczenia dotacji, pod tekstem z lewej strony
zamieścić klauzulę „Stwierdzam zgodno ść z oryginałem", a także datę, czytelny podpis i
stanowisko służbowe osoby stwierdzaj ącej zgodno ść danych.
4. Do rozliczenia II transzy dotacji Zleceniobiorca zobowi ązany jest do łączyć oświadczenie
wg wzoru stanowi ącego załącznik nr 3D.
§ 12.
Zleceniobiorca wyra ża zgodę na podawanie do publicznej wiadomo ści informacji
dotyczących:
- wysokości kwoty przyznanej dotacji z bud żetu miasta Katowice,
- celu i przeznaczenia pozyskanych środków, nazwy i siedziby dotowanego podmiotu
ze środków budżetu miasta Katowice.
§13
Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o
każdorazowej zmianie w harmonogramie realizacji zada ń określonych w § 1.
§ 14.
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wyst ąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponosz ą odpowiedzialności, a które uniemo żliwiaj ą
wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe
oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony okre ślą w sporządzonym protokole.
§ 15.
Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawc ę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
- nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególno ści
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie

wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zalece ń pokontrolnych,
- jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo
że nie przewiduje tego niniejsza umowa,
jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu si ę kontroli bądź w terminie określonym
przez Zleceniodawc ę nie doprowadzi do usuni ęcia stwierdzonych nieprawid łowości.
2. Rozwiązuj ąc umowę, Zleceniodawca okre śli w wydanej decyzji kwotę dotacji
podlegaj ącej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczno ści, o których mowa w ust. 1,
wraz z odsetkami w wysoko ści określonej jak dla zaleg łości podatkowych, naliczanymi
od dnia przekazania dotacji z bud żetu miasta, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer
konta, na które nale ży dokonać wpłaty.
§ 16.
Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17.
Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialno ść wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacj ą zadania.
§18.
W zakresie nieuregulowanym umow ą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. Poz. 121 z pó źn. zm .) ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz 715 tj. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009'
r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó źn. zm).
Zleceniobiorca o świadcza, że znane są mu obowiązki wynikaj ące z przepisów prawa, w
szczególności ustawy powołanej w * 1 ust. 1.
§ 19.
Ewentualne spory powstałe w zwi ązku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony poddadzą rozstrzygni ęciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu
powszechnego.
§ 20.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmi ących egzemplarzach, jeden
dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:
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ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA NR _W:G.::79..1.5
PREZYDENTA MIASTA ,KATO 10E
Z DNIA
Naw.rga,44,.2,...

WZÓR
SPRAWOZDANIE (CZEŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1)
z wykonania zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu" przez podmioty nie
zaliczane do sektora finansów publicznych
dla katowickich klubów sportowych
w okresie od

do

określonego w umowie nr
zawartej w dniu

, pomiędzy
a

(nazwa organu zlecającego)

(nazwa stowarzyszenia)

Data złożenia sprawozdania:
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze okre ślonym w ofercie? Jeśli nię
dlaczego?

—

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców 2)

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /nale ży użyć tych
samych miar, które by ły zapisane w ofercie realizacji zadania, w cz ęści II pkt 6.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
L Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w z ł)
Lp.1 Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne i
administracyjne
związane z
realizacj ą zadania)

Poprzednie okresy sprawozdawcze
(narastaj ąco)*

Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy –
przypadku sprawozdania
końcowego za okres realizacji
zadania

z tego z i z tego z
Tkoszt
koszt
Z tego
z tego z : z tego z
koszt
całkowity dotacji 1 finansowych ł całkowity dotacji i finansowych całkowity Z
dotacji
środków
środków
własnych,
własnych,
środków z
środków z
innych
i innych
źródeł oraz
I Źródeł oraz
wpłat i opiat
wpłat i opłat
adresatów*
adresatów*

i

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych
źródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

O
g
ł
e
m

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania
i

' Poprzednie okresy
—1- Calość zadania
I (zgodnie z umową) , sprawozdawcze
(narastaj ąco)*
zł

o

zł

f""

Koszty pokryte z dotacji

I

%

1 Bieżący okres . „„

: Sprawozdawczy -- w przypadku
i sprawozdania końcowego – za okres
4....realizacji zadania
I zł
1
.

I

Koszty pokryte z
finansowych środków
własnych, środków z innych
źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów *
/z tego wp łaty i opłaty
adresatów
zadania
zł/
L

Ogółem:

100%

100%

•

100%

4,7a/

~4, %/17
.,/

"g74~~.~

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji bud żetu:

•

'

•••

3. Zestawienie faktur (rachunków) 3
Lp,
Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycj i
kosztorysu

Z tego ze

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

środków
pochodzących
z dotacji (zł)

ł'łń

(ł »

W
Część HI. Dodatkowe informacje

•••

-F0

Załączniki :4)
2.
3.
4.
5
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmieni ł się status prawny stowarzyszenia,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s ą zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym,
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zosta ły faktycznie poniesione.

(piecz ęć stowarzyszenia)

(podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu stowarzyszenia)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
•,.

* Niepotrzebne skre ślić.

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w
umowie terminie na adres organu zlecaj ącego.
I) Sprawozdanie częściowe i ko ńcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2)Opis musi zawierać szczegółową informacj ę o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem
zawartym w ofercie, która by ła podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest
uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i
wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno je śli idzie o ich zakres, jak i
harmonogram realizacji.
3)Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które op łacone zostały w
całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawiera ć powinien: nr faktury
(rachunku), datę jej wystawienia, wysoko ść wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej cz ęści
została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej us ługi. Każda z faktur (rachunków)
powinna być opatrzona na odwrocie piecz ęcią stowarzyszenia oraz zawierać sporządzony w sposób
trwały opis zawieraj ący informacje: z jakich środków wydatkowana kwota zosta ła pokryta oraz
jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.
Informacja ta powinna być podpisana przez osob ę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń
finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zada ń publicznych Zleceniodawca mo że żądać faktur (rachunków)
dokumentuj ących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym,
Zleceniodawca może rozszerzy ć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)" — punkt H. 3 —
poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków w łasnych".
Do sprawozdania nie załącza si ę faktur (rachunków), które nale ży przechowywać zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami i udost ępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować
działania faktyczne podj ęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje
wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować
konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego
postępowania w ramach zamówie ń publicznych).

ZntQcZMONR. 3
ZARZĄDZENIE NR
/2015
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
2015 r.
z dnia
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą
"Organizacja uprawiania sportu" w 2015 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r , poz.594 z pó ź n zm.) w zwi ązku z § 11 Uchwały nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 pa ź dziernika 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postę powania o udzielenie dotacji
w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. ś l.
Nr 277, poz. 4654, z dnia 29 grudnia 2010 r.)

zarzą dza si ę , co następuje:
§ 1. Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą
"Organizacja uprawiania sportu" w 2015 roku, po zasi ęgni ęciu opinii Komisji Konkursowej,
w nastę puj ą cy sposób:
L.P.

NAZWA

WNIOSKOWANA

PRZYZNANA

I ADRES PODMIOTU

KWOTA DOTACJI

KWOTA DOTACJI

1

KS AZS AWF Katowice
Katowice, ul. Mikołowska 72 a

944.500,00 zł

130.000,00 zł

2

KRS TKKF Czarni
Katowice, ul. Gościnna 7a

322 340,00 zł

130.000,00 zł

3

HC GKS Katowice
Katowice, ul. Korfantego 35

868.875 00 zł

80.000,00 zł

4

Stow 1 FC Katowice
Katowice, ul. D ąbrówki 13/401

231.900,00 zł

80.000,00 zł

5

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pl. Wyzwolenia 7

6

4-

1.021.500,00 zł

150.000,00 zł

KU AZS Uniwersytet Ś l ąski"
Katowice, ul. Bankowa 12

329.990,00 zł

80.000.00 zł

7

KS „06 Kleofas Katowice"
Katowice, ul. Obroki 43 a

20.100,00 zł

10.000,00 zł

8

UKS „4"
Katowice, ul. Trzech Stawów 10

54.720,00 zł

10.000,00 zł

9

UKS „Imperium Katowice"
Katowice, ul. Tysi ąclecia 29/1

51.890,00 zł

10.000,00 zł

10

MKS „Pałac Młodzieży"
Katowice. ul. Mikołowska 26

98.638.00 zł

15.000,00 zł

11

KKS „Mickiewicz"
Katowice, ul. Mickiewicza 11

168.100,00 zł

50.000,00 zł

12

UKS „Sokół 43"
Katowice, ul. Brynicy 7

357.944,00 zł

100.000,00 zł

KS „Rozwój Katowice"

991.500,00 zł

130.000,00 zł

13

I Katowice, ul. Zgody 28

,
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14

MKKS „Gloria"
Katowice, ul. Chopina 18

111 380,00 zł.

10.000,00 zł

15

WSSiRN „START"
Katowice, ul. Gliwicka 150

26.200,00 zł

10.000,00 zł

16

ZUKS GKS Katowice,
Katowice ul. Kościuszki 191

15.600,00 z ł

5.000,00 zł

Klub Ś rodowiskowy AZS
Katowice, ul. Dworcowa 15

13.300,00 zł

0,00 zł

18

UKS „Lider Katowice"
Katowice, ul. Sportowa 29

86.000,00 zł

0,00 zł

19

UKŁ „SPIN"
Katowice, ul. Szopienicka 13d/7

97.960,00 zł

0,00 zł

20

UKS „PIK"
Katowice, ul. 3 go Maja 42

29.200,00 zł

0,00 zł

21

Liga Obrony Kraju
Katowice, ul. Grabowa 3c

10.050,00 zł

0,00 zł

22

Stowarzyszenie Hipoterapia, Hipika i
Środowisko
Katowice, ul. Strumienna 8

23.170,00 zł

0,00 zł

23

Śląski Klub Curlingowy
Katowice, ul. Sandomierska 21

15.700, 00 zł

0,00 zł

24

KS „Alpino"
Katowice, ul Baranowicza 8

42.100,00 zł

0,00 zł

25

MKS MOS Katowice
Katowice, ul. Paderewskiego 46 a

99.690,00 zł

0.00 zł

6.032.347,00 zł

1.000.000,00 zł

17

i

-

RAZEM

§ 2. Oferty podmiotów. które otrzymały dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą
„Organizacja uprawiania sportu" w 2015 r. na mocy niniejszego Zarz ądzenia Prezydenta
Miasta Katowice spełniły wymogi formalno — prawne i zosta ły zaopiniowane pozytywnie pod
względem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych
ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które nie
otrzymały dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod
względem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących
ś rodków finansowych,
§ 2. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą "Organizacja uprawiania sportu"
w 2015 r. wynoszą 1.000.000,00 zł i s ą zabezpieczone w projekcie bud żetu miasta Katowice
w 2015 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Kwota środków rozdysponowanych wynosi
1.000.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie zarz ądzenia powierza si ę Naczelnikowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta Katowice.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza si ę Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice nadzoruj ącemu sprawy sportu.
PREZYDE

IASTA KATO

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Marcin Krupa

,ZA-{QuN\ N2
/2015
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia
2015 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą
"Organizacja uprawiania sportu"- II edycja w 2015 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r.. poz.594 z pó ź n. zm .) w zwi ązku z § 11 Uchwały nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 pa żdziernika 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu post ę powania o udzielenie dotacji
w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. SI.
Nr 277, poz. 4654. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

zarządza si ę , co następuje:
§ 1. Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą
"Organizacja uprawiania sportu" II edycja w 2015 roku, po zasi ęgni ęciu opinii Komisji
Konkursowej, w nastę puj ący sposób:
-

L.P.

NAZWA

WNIOSKOWANA

PRZYZNANA

I ADRES PODMIOTU

KWOTA DOTACJI

KWOTA DOTACJI

1

KS AZS AWF Katowice
Katowice, ul. Mikołowska 72 a

747.000,00 zł

230.000,00 zł

2

KRS TKKF Czarni
Katowice, uI. Go ścinna 7a

795.500,00 zł

500.000,00 zł

3

HC GKS Katowice
Katowice, uI. Korfantego 35

1.543.200,00 zł

100.000,00 zł

4

Stow 1 FC Katowice
Katowice, ul. D ąbrówki 13/401

264.600,00 zł

80.000,00 zł

5

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pl. Wyzwolenia 7

739.800,00 zł

180.000,00 zł

6

KU AZS Uniwersytet Ś l ąski"
Katowice, ul. Bankowa 12

262.800,00 zł

90.000.00 zł

7

KS „06 Kleofas Katowice"
Katowice, ul. Obroki 43 a

20.100,00 zł

10.000,00 zł

8

UKS „Imperium Katowice"
Katowice, ul. Tysi ąclecia 29/1

35.650,00 zł

10.000,00 zł

9

KKS „Mickiewicz"
Katowice, ul. Mickiewicza 11

401.900,00 zł

280.000,00 zł

183.888,00 zł

80.000,00 zł

IKS „Rozwój Katowice"
Katowice, ul. Zgody 28

1.270.000,00 zł

300.000,00 zł

i MKKS „Gloria"
I Katowice, ul. Chopina 18

19.770,00 zł

10.000,00 zł

ZUKS GKS Katowice,
Katowice ul. Kościuszki 191

15.600,00 zł

10.000,00 zł

10 ł UKS „Sokół 43"
I Katowice, ul. Brynicy 7
11

I-- 12
13

14

UKS „Lider Katowice"
Katowice, ul. Sportowa 29

81.000,00 zł

10.000,00 zł

15

M. „SPIN"
Katowice, ul. Szopienicka 13d/7

117.400,00 zł

10.000,00 zł

16

Klub Ś rodowiskowy AZS
Katowice, ul. Dworcowa 15

12.000,00 zł

0,00 zł

17

MKKS „Gloria"
Katowice, ul. Chopina 18

56.780,00 zł

0,00 zł

18

Katowicki Klub Jeździecki

48.076,00 zł

0,00 zł

6.615.064,00 zł

1.900.000,00 zł

1--

Katowice, ul. Francuska 180 a

RAZEM

§ 2. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą
„Organizacja uprawiania sportu"- II edycja w 2015 r. na mocy niniejszego Zarz ądzenia
Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno — prawne i zosta ły zaopiniowane
pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów,
które nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie
pod względem merytorycznym lub nie otrzymały dofinansowania z powodu braku
wystarczaj ących ś rodków finansowych.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą "Organizacja uprawiania sportu"II edycja w 2015 r. wynoszą 1.900.000,00 z ł i s ą zabezpieczone w bud żecie miasta Katowice
w 2015 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi
1.900.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie zarz ądzenia powierza si ę Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta Katowice.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza si ę Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice nadzoruj ącemu sprawy sportu.

§ 5. Zarzą dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

Marcin Krupa

ZARZĄDZENIE NR 2•ł 27 /2016
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia .11, 54-iG2-AĄ-A4(ż
2016 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą
"Organizacja uprawiania sportu" w 2016 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z pó źn. zm .) w zwi ązku z § 11 Uchwa ły nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 pa ździernika 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu post ępowania o udzielenie dotacji
w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. 81.
Nr 277, poz. 4654, z dnia 29 grudnia 2010 r.)

zarządza si ę , co nastę puje:
§ 1. Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą
"Organizacja uprawiania sportu" w 2016 roku, po zasi ęgni ę ciu opinii Komisji Konkursowej,
w nastę puj ący sposób:

3

5

NAZWA

WNIOSKOWANA

PRZYZNANA

I ADRES PODMIOTU

KWOTA DOTACJI

KWOTA DOTACJI

GKS GieKSa Katowice S.A.
Katowice, ul. Bukowa 1

3.065.160,00 zł

2.500.000,00 zł

KS AZS AWF Katowice
Katowice, ul. Miko łowska 72 a

963.900,00 zł

360.000,00 zł

KRS TKKF Czarni
Katowice, ul. Gościnna 7a

2.268.200,00 zł

980.000,00 zł

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pl. Wyzwolenia 7

1.022.500,00 zł

420.000,00 zł

419.810,00 zł

130.000.00 zł

KU AZS Uniwersytet Ś ląski"
Katowice, ul. Bankowa 12

6

UKS „Imperium Katowice"
I Katowice, ul. Tysi ąclecia 29/1

72.250,00 zł

10.000 O O zł

7

KKS „Mickiewicz"
Katowice, ul. Mickiewicza 11

839.200,00 zł

360.000,00 zł

8

UKS „Sokół 43"
Katowice, ul. Brynicy 7

358.938,00 zł

130.000,00 zł

9

KS „Rozwój Katowice"
Katowice, ul. Zgody 28

991.500,00 zł

500.000,00 zł

10

MKKS „Gloria"
Katowice, ul. Chopina 18

63.300,00 zł

10.000,00 zł

11

WSSIRN „START"
Katowice. ul. Gliwicka 150

38.200,00 zł

0,00 zł

12

MKS „Pałac Młodzieży"
Katowice. ul. Mikołowska 26

110.767,00 zł

0,00 zł

13

HKS „Szopienice"
Katowice, ul.

12 000,00 zł

0.00 zł

14

KS „Kolejarz 24"
Katowice, ul. Alfreda 1

31 460,00 z ł

0,00 zł

,

n

15

UKS „Lider Katowice"
Katowice, ul. Sportowa 29

63 000,00 zł

0,00 zł

16

KS „06 Kleofas Katowice"
Katowice, ul. Obroki 43 a

19 600,00 zł

0,00 zł

17

ZUKS GKS Katowice,
Katowice ul. Kościuszki 191

10.800,00 zł

0,00 zł

18

UKS „4"
Katowice, ul. Trzech Stawów 10

97.430,00 zł

0,00 zł

19

UW._ „SPIN"
Katowice, ul. Szopienicka 13d/7

79.850,00 zł

0,00 zł

20

Śląski Klub Curlingowy
Katowice, ul. Sandomierska 21

31.200, 00 zł

0,00 zł

21

KS „Alpino"
Katowice, ul Baranowicza 8

42.100,00 zł

0,00 zł

22

MKS MOS Katowice
Katowice, ul. Paderewskiego 46 a

99.690,00 zł

0.00 zł

23

ROAN Fight Club
Katowice, ul.

30.100,00 zł

0,00 zł

24

Katowickie Stowarzyszenie
Tenisowe Akademia Tenisa
Katarzyny Pyka
Katowice, ul. Chorzowska 73a

205.460,00 zł

0,00 zł

-

RAZEM
5.400.000,00 zł
10.936.415,00 zł
§ l Oferty podmiotów, które otrzymały dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą
„Organizacja uprawiania sportu" w 2016 r. na mocy niniejszego Zarządzenia Prezydenta
Miasta Katowice spełniły wymogi formalno — prawne i zosta ły zaopiniowane pozytywnie pod
względem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych
ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które nie
otrzymały dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod
względem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących
środków finansowych.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazw ą "Organizacja uprawiania sportu"
w 2016 r. wynosz ą 5.400.000,00 zł i są zabezpieczone bud żecie miasta Katowice w 2016 r. w
Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi
5.400.000,00 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza si ę Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urz ędu
Miasta Katowice.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza si ę Wiceprezydentowi Miasta Katowice
nadzoruj ącemu sprawy sportu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

:Rt- Qc.211
55

/2015
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 2015 r_
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu duLacji dla podmiotów nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania sportu i turystyki
w 2015 roku_
Na podstawie art_ 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r., poz, 594 z pó źn. zm. ) w wykonaniu uchwa ły Nr LV/1283114 Rady Miasta
Katowice z dnia 15 pa ździernika 2014 r. w sprawie „Programu wspó łpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi na 2015 rir

zarządza się, co nastę puje:
§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia ł u dotacji dla podmiotów nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechnianiu sportu
i turystyki pod nazw ą „Szkolenie dzieci i mlodzie ży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2015
roku, po zasi ęgni ęciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej oferty z łożone w konkursie,
w następujący sposób:

NAZWA
ł ADERS PODMIOTU
AZS AWF Katowice

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

576.950,00 zł

80.000,00 zł

30.500,00 zł

26.000 zł

100 0,00 zł

12.000,00 zł

29.259,00 zł

7.000,00 zł

174.360,40 zł

75.000,00 zł

28.100,00 zł

2.000,00 zł

24.403,50 zł

5.000,00 zł

82.800,00 zł

10.00 0,00 zł

100.225,00 zł

38.000,00 zł

11.200,00 zł

5.000,00 zł

Katowice, ul. Mikołowska 72 a
2

AZS „Klub Ś rodowiskowy"

Katowice, ul. Dworcowa 15
3

AZS „Uniwersytet Ś l ą ski"

Katowice, ul. Bankowa 12
4

Akademia Pliki Noż nej „Katowice"

Katowice, ul. Tartaczna 22

5

Fundacja „Sportowe Katowice"

Katowice, ul. Bukowa 11
Górnoś ląski KS „Murcki"

Katowice, ul. Kołodzieja 42
HUKS GKS Katowice
Katowice, Zawiszy Czarnego 9150
8

Hokejowy Club „GKS Katowice"

Katowice, Korfantego 35
KSR TKKF "Czarni"

Katowice, Goś cinna 7a

10

MKKS „Gloria"

Katowice, Chopina 18

t\n2 6

11

Klub Piłkarski Katowice

20.760,00 zł

3.000,00 z ł

69.974,00 zł

12.000,00 zł

66.500,00 zł

25.000,00 zł

59.400,00 zł

20.000,00 zł

64.900,00 zł

32.000,00 zł

64.450,00 zł

25.000,00 zł

59.850,00 zł

10.000,00 zł

29.400,00 zł

5.000,00 zł

59.500,00 zł

50.000,00 zł

32.150,00 zł

8.000,00 zł

28.425,00 zł

8,000,00 zł

114.150,00 zł

65.000,00 zł

77.000,00 zł

28.000,00 zł

209,950,04 zł

30.000,00 zł

534.000,00 zł

100.000,00 zł

142.000,00 zł

60.000,00 zł

14.180,00 zł

2.000,00 zł

Katowice, ul, Karolinki 1
12

KS „1 FC Katowice"

Katowice Sowi ń skiego 5a
13

Stowarzyszenie „1 FC Katowice"

Katawłce, ul. Dąbrówki 13/401
14

Klub Szachowy „HETMAN"

Katowice, ul. Hallera 28
15

KS „Hetman 22"

Katowice, W. Siwka 2
16

HKS „Szopienice"

u!. Obrońców Westerplatte 44

17

Katowicki Klub Je ździecki
ul. Francuska 180 a

18

Katowickie Stowarzyszenie
Pływackie
Katowice, ul. MiiCOkiwSka 26

19

KS "06 Kleofas Katowice"
Katowice, ul Obroki 43 a
-

20

Badmintonowy KS „Kolejarz"
Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 12

21

Baseballowy KS „Rawa Katowice".
Katowice, ul. RadQckiego162,8

22

KS „Kolejarz 24"

Katowice, ul. Alfreda I
23

KKS "Mickiewicz"
Katowice, ul Mickiewicza 11

24

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pl Wyzwolenia 7

25

KS "Rozwój Katowice"
Katowice, ul. Zgody 28

26

LGKS "38 Podlesianka"
Katowice, ul. Sołtysia 25

27

Liga Obrony Kraju

Katowice, ul. Grabowa 3c
28

BKS "Sparta"
Katowice,

29

65.000,00 zł

30.000,00 zł

35,000,00 zł

10.000,00

ul. Zercrnskiego 4

KS „GTV Stadion Śl ąski"
Chorzów, ul_ Katowicka 10

30

Śląski Klub Curiingowy

8200,00 zł

5.000,00 zł

19.300,00 zł

9.000,00 zł

81500,00 zł

25.000,00 zł

1 0 .000 ,00 zł

5.000,00 zł

101.805,00 zł

16.000,00 z1

17.430,00 zł

3.000,00 zł

54.580,00 zł

36.000,00 zł

18100,00 zł

8.000,00 zł

23,75Q00 zł

5.000,00 zł

9.930,00 zł

5.000,00 zł

82.150,00 zł

Q00 zł

23.500,00 zł

0,00 zł

Katowice, ul. Sandomierska 21/25
31

Śląskie Tow. Sportowe
Katowice, ul. Ceglana 67

32

ZKS "Tytan 92"
Katowice, ul. Radosna 35 a

33

1 Katowicki Stowarzyszenie Brydżowe
„Senior"
Katowice, ul. Sowi ńskiego 43/46

34

MKS MOS Katowice

Katowice, ul. Paderewskiego 46 a
35

UKS „Konopa"
Katowice, ul Głowackiego B

36

UKS „Sokół 43'
Katowice, ui. Bfynicy 7

37

WOPR - Oddział Miejski
Katowice, ul Cicha 10

38

WSSIRN „START"
Katowice, ul. Gliw i cka 150

39

Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Polska

-

Śląskie

Rybnik, ul. Hibriera 41
40

KS „Alpino"
Katowice, Baranowicza 8

41

KRS TKKF „Spartakus"
Katowice, Warszawska 27

42

KS Bumeikan

44.790,00 zł

0,00 zł

22.3501 00 zł

0,00 zł

120.010,00 zł

0,00 zł

16.860,00 zł

0,00 zł

9.900,00 zł

0,00 zł

25.328,00 zł

0,00 zł

96.000,00 zł

0,00 zł

185.926,00 zł

0,00 zł

18.300,00 z ł

0,00 zł

44.328,00 zł

0,00 zł

3.921 123,50 z ł

900.000,00 zł

Katowice, ul. Szenwalda 38 c/24

43

UKS „PIK"

Katowice, 3-go Maja 42
44

UKŁ ,,SPIN"

Katowice, ul. Szopienicka 13dP
45

KS Siłesiathletics
Katowice, ul. Czerwi ńskiego 6 /207

46

KRS TKKF „ ś ródmletcle"
Katowice, ul_ Korfantego 8

47

KS Capoeira Camangula

Katowice, ul Zarę bskiego 5a14
48

Fundacja ,,Baiantowo"
Katowice, ul. Hierowskiego 2

49

MUKS „Tenis Katowice"
Katowice, ul. Dekerta 211

5Q

KS „Raclng Kids"
Katowice, Lisieckiego 333/10

51

Ś ląski Związek Hokeja na Lodzie
Katowice, ul. Szopienicka 66

RAZEM

§ 2.

Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „Szkolenie dzieci

i młodzież y w dziedzinie sportu i turystyki" w 2015 r. na mocy niniejszego Zarz ą dzenia

Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno — prawne i zosta ły zaopiniowane
pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych środków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania_ Oferty podmiotów, które
nie otrzyma ły dotacji nie spełni ły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod

względem merytorycznym lub nie otrzymały dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących
ś rodków finansowych.

§ 3.
Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazw ą "Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2015 r. wynosz ą
900.000,00 zł. Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi 900.000,00 zł.
§ 4. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania ,,N; zakres e upowszechnwnia sportu i
turystyki pod nazw ą „Organizacja Imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania
umowy do 30 czerwca 2015 r.", po zasi ęgnię ciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej oferty
złożone w konkursie, w nast ę puj ący sposób:

Ł .P.

NAZWA
l ADERS PODMIOTU
AZS AWF Katowice

Katowice, ul. Mikolowska 72 a

Automobilklub Śląski

NAZWA IMPREZY

WNIOSKOWANA PRZYZNANA
KWOTA
KWOTA
DOTACJI
DOTACJI

Zawody Pływackie —
Puchar Si łesin

24.900,00 zł

2.000,00 zł

Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców w Judo

41.220,00 zł

2.000,00 zł

Wiosenny Super Sprint

9_600,00 zł

4.000.00 zł

11 . 3 X1,00 zł

2.000,00 zł

Akademickie Mistrzostwa
Polski w futsalu

11.200,00 zł

2.000,00 zł

?'.XIV Mernoriat im. Cz.
Bialasa w podnoszeniu
ciężarów

9.900,00 zł

2.000,00 zł

Mistrzostwa Polski
Seniorów w Badmin łor le

12.525,00 zł

4.000,00

Ii) Turniej Kajak Polo o
Puchar Katowic,

8.375,00 zł

2.000,00 zł

V Międzynarodowy
Turniej Minikoszykówki

4.680,00 zł

2.000,00 ;

Xi Mistrzostwa Katowic
w narciarstwie alpejskim

17.750,00 zł

4.000,00 ;

Regaty w klasie
Optyrnist, UKS
Omega

5.315,00 zł

1.500,00 2

3.800,00 zł

1.500,00 z

7.2[0.00 z ł

2.000,00 z

Katowice, ul. Stanis ława 4
3

AZS „Uniwersytet Ś l ąski"

Katowice, u ł . Bankowa 12

4

FIKS „Szopienice"

ul. Obfarków Westerplatte 44
5

KSR TKKF "Czarni"

Katowice, Go ścinna 73
6

UKS „4" Katowice

Katowice, ul. Trzech Stawów
10

7

UKS „SP 27"

Katowice, Łętowskiego 18

8

UKS „Gladiator 23"

Katowice, ul. Medyków 27
9

UKS „Junga"

Katowice, u ł. Morawa
10 y KS "05 Kleofas Katowice"

Katowice, ul_ Obroki 43 a
11 Katowickie Stowarzyszenia
Pływackie

Katowice, ul. Miko łowska 26

Akademickie
Mistrzostwa Polski w

Aerobiku sportowym,

Otwarte Indywicivalne
Kajakowe Mistrzostwa
Śląska

Liga Juniorów —
Pierwszy Krok
Bokserski
Międzynarodowe
Mistrzostwa Pa łacu
Młodzieży w pływaniu

12

13

5.190,00 zł

2.000,00 zł

Katowice, Kukułek 2a

VIII Memoria ł im. J
Janikowskiego — Turniej
dzieci w szpadzie
dziewcz ąt i cłgopców

Miejskie TKKF

57 Wojewódzki Zlot
Ognisk i Klubów TKKF

15 034,00 zł

4,000,00 zł

Akademickie
Mistrzostwa Polski w
Judo

10.250,00 zł

2.000,00 zł

XXW Regionalny Turniej
Bowlingowy

6.100,00 zł

1.500,00 zł

Mistrzostwa Pe ł sk] w JuJiłsu Semi Kontakt

3.800,00 zł

1.500,00 zł

Ifl Turniej Curlingowy
Czarny Kamie ń
ląskiego Klubu
CuriingaArego

4.570,00 zł

2.000,00 zł

VII Międzynarodowy
Miast

10.000,00 zł

2.000,00 zł

VI Katowicki Turniej
Rugby na wózkach

21.380,00 z ł

3.000,00 zł

IX Turniej Petarigue
Puchar Prezydenta
Miasta Katowice

6.980,00 zł

1.000,00 zł

KS „1 FC Katowice"

VI Turniej im. Kossaka

17.008,00 zł

0,00 zł

Katowice Sowi ń skiego 5a

Turniej im. E
Wifimowskiego

17.006,00 zł

0,00 zł

5_565,00 zł

0,00 zł

1.970,00 z ł

0, 00 zł

UKS ,,Kukuł ki"

Katowice, ul. Warszawska 27
14

Organizacja Srodowiskowa
AZS

Katowice, ul. Dworcowa 15
15

Olimpiady Specjalne
Oddzia ł Regionalny Polska —
Ś ląskie
Rybnik, tal. Hibriera 41

16

ROAN Fight Club
Katowice, Plac Grunwaldzki
4b143

17

Ś ląski Klub Curlingowy
Katowice, ul. Sandormer .ska 21

18

Śląski Zwi ązek Pi łki Rącznej

Katowice, ul. Paw ła 9
19

Stowarzyszenie
„Aktywne Życie"

i Li miej

Katowice, ul. Panewnicka
327c1/2

20

Stowarzyszenie Dom
rviliastaSaint-Etienns

Katowice, ul. Różyckiego 14
21

22

Klub Szachowy „HETMAN"

Katowice, ul_ Hal łera 28

indywidualne I Dru żynowe
Mistrzostwa Katowic o
Puchar Prezydenta Miasta

Katowice dla upami ętnienia
rocznic uchwalen i a
Kor stytucp 3-go Maja i
wybuchu li ł Powstania
Śląskiego w szachach

23

Badmintonowy KS
,,Koiejarz"

Katowice, ul. Misjonarzy

Okręgowe zawody
sportowe dzieci i żaków
w badmintonie

Oblatów 12
MUKS ,,Naprzód Janów"
Katowice, Pl Wyzwolenia 7
25

BKS "Sparta"
Katowice, ul. Zerornskiego 4

r 26

MKS MOS Katowice
Katow i ce,
Paderewskiego 46 a

MłodzieZowy Turnie j
Hokeja na Lodzie

8.700,00 zł

Ilf Turniej o Li ścisk Dłoni

7.20x,00 zł

0,00 zł

9.210,00 zł

0,00 zł

1.560,00 zł

0 ,00 z ł

7 350,00 z ł

0,00 zł

Freestył and
Swowboard JIB JAM

4.250,00 zł

0,00 zł

Turniej zapasów w styiu
klasycznym

2/50,00 zł

0,00 zł

Zimowy Turniej Kajak
Polo

5.230,00 zł

0,00 z ł

X Międzynarodowy
Turniej Szachowy z
okazji Dnia Dziecka

5.000,00 zł

0,00 z ł

Piechotą z
czworonogiem — Dog
Trecking Katowicki

2.460,00 zł

0,00 zł

H Siatkarski Turniej
Charytatywny „Gramy
dla Franka'

3.000,00 zł

0,00 zł

Turniej Mi ędzynarodowy
w gimnastyce
artystycznej Carramba
Cup

9.525,00 z

0 0 0 zł

ł

0,00 zł

Prezesa FIKS Sparta

I Turriej Sparta Cup
2006-2007
Międzynarodowy Turniej
Koszykówki dziewcząt
PAGER EWA CUP 2015
— półfinał Mistrzostw
Polski w koszykówce

kobiet
V lnclywiciLiaIrte
Mistrzotwa szkół
podstawowych w LA

27

UKS „Sokół 43"
Katowice, ul. Brynicy 7

Turniej pi łki siatkowej
IX Maly Memoriai H_
Wagnera

—

Festiwal ministatiCówki
dziewcząt i chłopców
Turniej Piłki S t atkowej
Puchar Prezydenta
Miasta Katowice

28

KS ,,Alpino"
Katowice, u/. Baranowicza

29

ZUKS GKS Katowice
Katowice, ul. Ko ściuszki 191

30

UKS „KANU}
Katowice, ul. Piastów 17

31

UKS ,,Podlesie 21''
Katowice, ul. Malczewskiego 1

32

KS Psich Zaprzęgów
Polarex
Katowice, ul. Karpacka 14165

33

KS „Vo]ey"
Katowice, ul.
Paderewskiego 85/4

34

UKS „Carramba"
Katowice, ul. Tysi ąclecia 88/37

35 Katowickie Stowarzyszenie
Trzeżwościowe „Dwójka"

V TrzetvisciSciowy
Turniej Siatkarski

2 490,00 zł

0,00 zł

Katowickie rozpoczęcie
sezonu jeździeckiego

2.400,00 zł

0,00 zł

I Katowicka Taientiada
w tenisie ziemrtyrn
dzieci

5.758,00 zł

0,00 zł

H Ogólnopolski turniej
Amatorów w tenisie
ziemnym w tym osób
niepełnosprawnych na
wózkach

16.555,00 zł

0,00 zł

1 560,00 zi

0,00 zł

Piłka no żna oldboys liga dla mł odych duchem

1.400,00 zł

0,00 zł

Ogólnopolska Liga Dzieci i
Młodzieży w jujitsu
sportowym z elementami

7.500,00 z ł

0,00 zł

1.804,00 zł

0,00 zł

404.298,00 zł

50.000,00 zł

Katowice, ul. B. Bednarza 22
36 Stowarzyszenie Hipoterapia,
Hipika i ś rodowisko
Katowice, ul. Strunrienna 8

37

Fundacja „Bażantowo"

Katowice, ul. f-herowskiego 2

38 Miejskie TKKF
Katowice, ul. Warszawska 27

39

ROAN Fight Club

Katowice, Plac
Gnrnwatdzki 4b/43

VI Miejski Rajd

Rowerowy - Na kole
kole Nikiszu

judo oraz

dalekowschodnich sztuk
walki - cykl 4 turniejów

40

Olimpiady Specjalne —

Xl Re-gionainy meeting w
jeździe konnej Olimpiad

Oddział Regionainy Poiska — Spcja ł nych
Śl ąskie
Rybnik, u]. Hibnera 41

RAZEM

Oferty podmiotów, które otrzymały dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą „Organizacja
imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 n" na

§ 5.

mocy niniejszego Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno - prawne r
zostały zaopiniowane pozytywnie pod wzglę dem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji
dostosowano do posiadanych środków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania_ Oferty
podmiotów, które rtiae otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zostały ocenione
negatywnie pod wzgl ędem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku
wystarczaj ących środków finansowych.
§ 6.

Środki finansowe przeznaczone na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazwą „Organizacja Imprez sportowych I turystycznych od dnia podpisania umowy do
30 czerwca 2015 r.", wynoszą 50.000,00 zł. Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi
50.000,00 z ł.
§ 7.

Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i

Katowice, W. Morawa 119
11

UKS „06 Katowice Południe"
Katowice, ul_ Armii

12

13.570,00 zł

9.000,00 zł

38.700,00 zł

16,000,00 zł

23.528,00 zł

3.000,00 zł

31.965,00 zł

11,000,00 zł

18,610,00 zł

6.000,00 zł

6.670,00 zł

5_000,00 zł

30.540,00 zł

14.000,00 zł

72.450,00 zł

28.000,00 zł

24.710,00 zł

15.000,00 zł

77.330,00 zł

10.000,00 zł

36.000,00 zł

10.000,00 zł

101.900,00 zł

10.000,00 zł

137.776,00 zł

58.000,00 zł

177.500,00 zł

70.000,00 zł

37.950,00 zł

14.000,00 zł

47.300,00 zł

20.000,00 zł

Krajowej 84

UKS „Katowice"

Katowice, ul. Grabowa 3af23
13

UKS „KANU"
Katowice, ul. Piastów

14

17

UKS ,,Karlik"

Kotewce, ul. Witosa 23

15

UKS „Kokociniec 67"

Katowice, ul. Zielona 5
16

UKS ,,Konopa"

Katowice, ul_ Głowackiego 6
17

UKS „Kuku łki"

Katowice, u[. Kuku łek 2a
18

UKS „Lider"
Katowice, ul_ Sportowa 29

19

UKS „Mikrus"
Katowice, ul. Karliczka 15

20

UKS „Murcki-Kostuchna-Górnik"
Katowice, ul. Boya — Ze łe ń skiego

21

UKS „Gladiator 23"

96 c

Katowice, ul. Medyków 27
22

MKKS „Gloria"
Katowice, Chopina 18

23

MKS MOS Katowice
Katowice, ul. Paderewskiego

24

MKS „Pałac Młodzieży"

46 a

Katowice, ul Miko łowska 26

25

LIKS „Oktagon"

Katowice, ul. Morawa 86
26

UKS „Olimpia Katowice"

Katowice, ul. Lornpy17

§ 10. środki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaiiczanych do sektora finansc`w
publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upcAivszechniana sportu i turystki pod nazwą
"Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2015 n, ,,Organizacja imprez
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 n" oraz „AKCJA
ZIMA 2015" - Organizacja zaj ęć sportowych dia dzieci i m łodzieży" wynosz ą 980.000,00 zł i są
zaplanowane w projekde bud żetu miasta Katowice na 2015 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360_
Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi 980.000,00 zł.
W projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2015 r. łącznie środki finansowe przeznaczone na dotacje
wynosz ą 2.100.000,00 zł i są zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2350. Na powyższe
zadania została rozdysponowana kwota 980.000,00 zł, Natomiast na zadanie pod nazwą ,Organizacja
uprawiania sportu' w 2015 r_, na podstawie odrębnego Zarzą dzenia Prezydenta Miasta Katowice,
została rozdysponowana kwota 1.000.000,00 zł. Pozostała do dyspozycji kwota 120.000,00 zł zostanie
rozdysponowana w wyniku kolejnych konkursów dotacyjnych oraz w trybie tzw. ,,.Ma łych Grantów".

§ 11.

DoKonad wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i

do sektora finansów

turystyki pod nazwą „Prowadzenie 4rodowłskowych programów profilaktycznych w formie
pozalekcyjnych zajęć sportowych" w 2015 r_ po zasięgni ę ciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej
oferty złożone w konkurse, w nastę puj ący sposób:

L.P.
1

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
UKS „ARA"

PRZYZNANA
WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI I KWOTA DOTACJI

64.420,00 zł

6,000,00 zł

6.600,00 zł

2.000,00 zł

5.360,00 zł

2.000,00 zł

14.900,00 zł

8.000,00 zł

39.159,00 zł

12.000,00 zł

42,428,00 zł

18.000,00 zł

15.899,00 zł

5.000,00 zł

37.245,00 zł

27.000,00 zł

172.200,00 zł

70.000,00 zł

75.403,00 zł

20.000,00 zł

Katowice, ul. Nasypowa 16

2

UKS „Akademia Pi łkarska Katowice"
Katowice, Lii. Johna Baildona 44/8

3

UKS Akademia Piłkarska „Sllesla"

Katowice, J. Sowi ńskego 9/64

4

UKS „Bonito"

Katowice, ul. Bielska 14
UKS „Ca rram ba "
Katowice, ul. Tysi ąclecia 88/37

5

UKS ,,D ąb 19"
Katowice, ul. Agnieszki 2

UKS „Imperium Katowice"

7

Katowice, ul. Tysi ąclecia 29/1

8

UKS ,,Junior Basket" Katowice
Katowice, ul_ Krzywoustego 11

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pl Wyzwolenia 7

10

UKS „Junga"

15

Ś ląski Kinn Curlingowy

900,00 zł

800,00 zł

10_310,00 zł

1.500,00 zł

6.600,00 zł

1.500,00 zł

2.700,00 zł

1.500,00 zł

3.200,00 zł

t000,00 zł

1.200,00 zł

800,00 zł

3180,00 zł

1.500,00 zł

3.800,00 zł

1.500,00 zł

4.000,00 zł

1.500,00 zł

1.500,00 zł

1.000,00 zł

4 140,00 zł

1.300,00 zł

2.400,00 71.

0,00 zł

813_090,00 zł

30.000,00 zł

Katowice, tri. Sandomierska 21125

16

Ś ląski Związek Hokeja na Ladzie
Katowice, ul. Szopienicka 66

17

KS „School Boom"

Katowice, ul. Krogulcza 27a
18

UKS „SP 27"
Katowice, ul_ Lęłowskiego 18

19

UKS „Podlesie 21"
Katowice, ul. Malczewskiego 1

20

UKS „PiK"
Katowice, 3 go Maja 42
-

21

UKS „SokO143"
Katowice ; ul. Brynicy 7

22

UKS „Szopienice"

Katowice, ul. Obr. Westerplatte 30
23

ZKS "Tytan 92"

Katowice, uf. Radosna 35 a
24

Katowicki Stowarzyszenie Bryd żowe
„Senior"

Katowice, u ł. Sowiń skiego 43146

25

Parafia ewangelicko-augsburska
Katowice, ul_ Warszawska 18

26

UKS „KANU"

Katowice, ul. Piastów 17

RAZEM

§ 8. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „AKCJA ZIMA
2015 - organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzieży" na mocy niniejszego Zarz ądzenia
Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno - prawne i zesłały zaopiniowane
merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do
pozytywnie pod wzgl ędem
posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów,
które nie otrzymały dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod
wzglę dem merytorycznym lub nie otrzyma ł y dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących

środków finansowych.
9. Środki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaticzanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystki pod nazw ą „AKCJA
ZIMA 2015 • Organizacja zaj ęć sportowych dla dzlecl i mlodzlety", wynoszą 30.000,00 zł. Kwota
środków rozdysponowanych wynosi 30-000,00 zł . Do dyspozycji pozostaje kwota 0,00 z ł.

turystki pod nazw ą „AKCJA ZIMA 2015 - Organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci I
młodzieży'', po zasięgni ęciu opin i i Komisji Konkursowej, opiniuj ącej oferty złożone w konkursie, w
następuj ący sposób:

NAZWA
I ADERS PODMIOTU

1

KS Bumeikan

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

2.385,00 zł

1.000,00 zł

3_200,00 zł

1.500,00 zł

1.585,00 zł

1,000,00 zł

2.550,00 zł

1 .400,00 zł

3.400,00 zł

800,00 zł

5.200,00 zł

800,00 zł

3.700,00 zł

1.000,00 zł

1,000,00 zł

1.000,00 zł

4.370,00 zł

1.500,00 zł

2.640,00 zł

t 500,00 zł

2.430,00 zł

1.000,00 zł

4.700,00 zł

1.500,00 zł

2.900,00 zł

1.500,00 zł

3.500,00 zł

600,00 zł

Katowice, ui Szenwalda 38 c/24

Katowicki Klub Jeździecki

2
3

ul. Francuska 180 a

KS „Capoelra Camangula"
Katowice, ul. Zarębskiego 5a/4

4

UKS „Carramba"

Katowice,

Tysiącłecia 88/37

UKS „Katowice')
Katowice, ul. Grabowa 3a/23

6

UKS „Dą b 19"

Katowice, ul Agnieszki 2

7

KS "06 Kleofas Katowice"

Katowice, uf. Obroki 43 a

8

KS „Kolejarz 24"
Katowice, ul, Alfreda 1

9

Fundacja „Sportowe Katowice"
Katowice, ul. Bukowa 11

10

UKS „Konopa"
Katowice, ul. G ł owackiego 6

11

Liga Obrony Kraju III

Katowice, ul, Grabowa 3c

12

MUKS „Naprzód Janów"

Katow i ce, PL Wyzwolenia 7

13

ZUKS GKS Katowice
Katowice, ul. Kościuszki 191

14

Organizacja Środowiskowa AZS
Katowice, ul. Dworcowa 15

UKS „Sparta"

27

21.100,00 zł

6.000,00 zł

55/50,00 zł

35.000,00 zł

20.000,00 zł

14.000,00 zł

24.800,00 zł

15.000,00 zł

24.870,00 zł

8.000,00 zł

21 .955,00 zł

4.000,00 zł

44110,00 zł

10.000,00 zł

89.100,00 zł

36.000,00 zł

52.850,00 zł

21.000,00 zł

88.304,00 z4

50.000,00 zł

68.000,00 zł

35.000,00 zł

102.950,00 zł

50.000,00 zł

132470,00 zł

3.000,00 zł

52.915,00 zł

14.000,00 zł

67.510,00 zł

20.000,00 zł

13.170,00 z1

0,00 zł

Katowice, u ł . Żeromskiego 4

ZUKS GKS Katowice

28

Katowice, u ł . Kościuszki 191
UKS „Palec Młodzieży"

29

Katowice, ul. Mkołowska 26

UKS „Podlesie 21"

30

Katowice, ul. Malczewskiego I
UKS „PIK"

31

Katowice, 3-go Maja 42
UKS „Sokół 22"

32

Katowice, ul, Woiskiego 3
UKS „Sokół 43"

33

Katowice, ul. Brynicy 7
Ulg_ „SPIN"

34

Katowice, ul, Szopienicka 13d/7
UKS „Sprint"

35

Katowice, ul. Przyjazna 7a

UKS „SP 27"

36

I Katowice, ul. Łętowskiego 18

UKS „Szopienice"

37

Katowice, ui. Obr. Westerplatte 30
38

:

UKS „4"
Katowice, ul. Trzech Stawów 10

39

UKS „Victoria"
• Katowice, ul. Marmurowa 18

40

UKS „VVodnik 29"
Katowice, ul. Lepszego 2

41

; UKS „Źródełko"

'Katowice, ul. Wantuły 11
42

UKS „Tatce"
Katowice, ul. Janowska 6/4

MUKS „Tenis Katowice"

28 560,00 zł

0,00 zł

2.2$1.407,00 zł

800.000, 00 zł

Katowice, ul. Dekerta 2/1
RAZEM

§ 12. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą „Prowadzenie
środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych"
w 2015 r. na mocy niniejszego Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi
formaino — prawne i zosta ły zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść
przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych środków finansowych na realizację
przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów
formalnych, zostały ocenione negatywnie pod wzgl ędem merytorycznym lub nie ołrzymaly
dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących środków finansowych

§ 13.
Łącznie środki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystyki pod nazwą „Prowadzenie ś rodowiskowych programów profilaktycznych w formie
pozalekcyjnych zaj ęć sportowych" w 2015 r., wynosz ą 800.000,00 zł. Środki te zosta ły
zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2015 r_ w Dziale B51 Rozdziale 85153 §
2360 — kwota 400.000,00 zł, oraz Dziale 851 Rozdziale 85154 § 2360 - kwota 400.000,00 zł.
Kwota środków rozdysponowanych wynosi 800.000,00 z!.
§ 14. Wykonanie zarz ądzenia powierzy ć Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Katowice_
§ 15. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierzy ć Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice nadzoruj ącemu sprawy sportu i turystyki.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

44#

ZIY4c,c21« Ne
ZARZĄDZENIE NR
12015
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia A.j.L.k-../.U.L, .
2015 r,
w sprawie ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania
sportu i turystyki w 2015 r. pod nazw ą „AKCJA LATO 2015 — organizacja zaj ęć sportowych dla
dzieci i młodzieży" oraz „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia
podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r."

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z pó źn. zm . ) w wykonaniu § 13 ust 6 „Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarz ądowymi na 2015 r" stanowi ącego załą cznik
do uchwa ły Nr LV/1283/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie
„Programu wspó łpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 r."
zarządza si ę, co następuje:

§ 1. Łącznie ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazwą „AKCJA LATO 2015 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" oraz
„Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2015 r." są zaplanowane w bud żecie miasta Katowice na 2015 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 §
2360 i wynosz ą 80.000,00 zł.

§ 2. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystyki pod nazw ą „AKCJA LATO 2015 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i
młodzieży" po zasi ęgnięciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej oferty złożone w konkursie, w
następujący sposób:

L.P.
1

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
Fundacja „Aliter"

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

6.270,00 zł

3.000,00 zł

3.750,00 zł

3.000,00 zł

14.126,80 zł .

2.000,00 zł

3.400,00 zł

1.500,00 zł

24.160,00 zł

3.000,00 zł

3.400,00 zł

2.000,00 zł

1.700,00 zł

1.700,00 zł

Katowice, ul. Józefowska 6
Katowicki Klub Jeździecki

2

ul. Francuska 180 a

3

Katolicka Fundacja Dzieciom w
Parafii Św. Ap Piotra i Pawła

Katowice, ul. Kili ńskiego 15
UKS „Katowice"

4

Katowice, ul. Grabowa 3a/23

MUKS „Tenis Katowice"
5

Katowice, ul. ul. Dekerta 2/1

MKS „Pałac Młodzie ży"
6

Katowice, ul. Mikołowska 26
ZUKS GKS Katowice

7

Katowice, ul. Ko ściuszki 191

ł' •

I

KS „School Boom"

8

Katowice, ul. Krogulcza 27a

UKS. „Spin"

9

3.150,00 zł

2.000,00 zł

1.300,00 zł

1.300,00 zł

3.780,00 zł

2.000,00 zł

1.600,00 zł
1.800,00 zł
8.300,00 zł
4.200,00 zł

0,00 zł

94.891,80 zł

26.500,00 zł

Katowice. ul. Brynicy 7
Sport Pełen Pasji

13

3.000,00 zł

Katowice. 3-go Maja 42
UKS „Sokół 43"

12

11,755,00 zł

Katowice, ul. Łętowskiego 18
UKS „PIK"

11

2.000,00 zł

Katowice, ul. Szopienicka 13 d/7
UKS „SP 27 Katowice"

10

2.200,00 z

Bytom, ul. Nickla 1 B

RAZEM

§ 3. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „AKCJA LATO
2015 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" na mocy niniejszego Zarz ądzenia
Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno — prawne i zostały zaopiniowane
pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych środków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które
nie otrzymały dotacji nie spełniły wymogów formalnych lub zosta ły ocenione negatywnie pod
względem merytorycznym.
Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
§ 4.
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazwą „AKCJA LATO 2015 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzieży" wynoszą
30.000,00 zł. Kwota środków rozdysponowanych wynosi 26.500,00 zł. Do dyspozycji pozostaje
kwota 3.500,00 zł.
§ 5.
Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie
upowszechniania sportu i turystyki pod nazw ą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r." po zasi ęgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
opiniuj ącej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

L.P.

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
Fundacja „Aliter"

NAZWA IMPREZY

WNIOSKOWANA PRZYZNANA
KWOTA
KWOTA
DOTACJI
DOTACJI

HI Rolkowy Night Racing

6.160,00 zł

3.000,00 zł

Mistrzostwa Polski
Juniorów w Akrobatyce

15.450,00 z

3.000,00 zł

2.490,00 zł

1.500,00 zł

Katowice, ul. Józefowska 6
AZS AWF Katowice

2

Katowice, ul. Mikołowska 72 a
MKKS „Gloria"

Sportowej
V Turniej Piłki Ręcznej z
okazji 34 rocznicy wydarze ń

Katowice, ul. Chopina 18

na KWK „Wujek"

Katowickie Stowarzyszenie

Międzynarodowe
Mistrzostwa Pałacu
Młodzieży w pływaniu

7.200,00 zł

3.000,00 zł

VI Puchar Ś ląska we

7.000,00 zł

3.000,00 zł

Wojewódzki Turniej
Amatorskiej Pi łki
Siatkowej M ężczyzn

2.560,00 zł

1.000,00 zł

Katowickie Biegi
Przełajowe o Puchar
Prezydenta Miasta
Katowice

3.000,00 zł

1.500,00 zł

I Puchar Polski Juniorów
m łodszych w szabli
dziewcząt i chłopców

4.400,00 zł

3.000,00 zł

Międzynarodowy Turniej
Gimnastyczny

6.800,00 zł

3.000,00 zł

Ogólnopolska Liga Dzieci i
Młodzieży w Ju Jitsu
Sportowym z elementami
Judo oraz
Dalekowschodnich Sztuk
Walk w rocznikach 20091998 — cykl 3 turniejów

6.400,00 zł

2.000,00 zł

Pływackie
Katowice, ul. Mikołowska 26

5

Stowarzyszenie Silesia
Skating

wrotkarstwie szybkim

Katowice, ul. Kotlarza 17/45
Miejskie TKKF

6

Katowice, ul. Warszawska 27

MKS „Pałac M łodzieży"
Katowice, ul. Miko łowska 26

ROAN Fight Club
8

10

11

Katowice, Plac Grunwaldzki
4b/43

Ślą ski Związek Piłki Ręcznej

Międzynarodowy Puchar

Katowice, ul. Pawła 9

Ś ląska w piłce ręcznej
kobiet

KRS TKKF „ Ś ródmieście"

Turniej Piłki Siatkowej
Kobiet

Katowice, Al. Korfantego 8
KS Silesiathletics

HI Międzynarodowe

Katowice, ul. Czerwi ń skiego

Zawody w chodzie
sportowym

6 /207

UKF. „Spin"
12

Katowice, ul. Szopienicka 13d/7

Zawody o Puchar
Prezydenta Miasta
Katowice wraz z
Mię dzywojewódzkimi
Mistrzostwami
Młodzików w sportach
zimowych w konkurencji
łyżwiarstwo figurowe
Zawody eliminacyjne do
Ogólnopolskiej
Olimpiady M łodzieży w
sportach zimowych w
konkurencji łyżwiarstwo

T

figurowe

UKS „Sokół 43"

13

Katowice. ul. Brynicy 7

t

Turniej Pi łki Siatkowej o
Puchar Prezydenta
Miasta Katowice

7.270,00 zł

2.500,00 zł

VIII Memoria ł
zapa ś niczy im. J. Czaji

10.000,00 zł

5.000,00 zł

Młodzież owe
Mistrzostwa Polski w
zapasach styl klasyczny

13.550,00 zł

5.000,00 zł

Victoria CUP rocznika

3.448,00 zł

1.000,00 zł -H

15.600,00 zł

0,00 zł

17 600,00 zł

0,00 zł

Mi ędzynarodowy
Festiwal piłki Siatkowej
Dziewcz ąt

ZUKS GKS Katowice

14 Katowice, ul. Ko ściuszki 191

UKS „Victoria Katowice"

15

Katowice, ul. Marmurowa 18

Sport Pełen Pasji

16

Bytom. ul. Nickla 1 B

2006/2007
• III Ogólnopolski Wy ścig
w Kolarstwie
Prze łajowym CX
Katowice
Katowicki Piknik
Sportowy

RAZEM

198 668,00 zł 50.000,00 zł

§ 6. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „Organizacja
imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r." na
mocy niniejszego Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno — prawne i
zostały zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji
dostosowano do posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty
podmiotów, które nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione
negatywnie pod wzgl ędem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku
wystarczaj ą cych ś rodków finansowych.
§ 7. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do

31 grudnia 2015 r." wynoszą 50.000,00 zł . Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi 50.000,00
zł . Do dyspozycji pozostaje kwota 0,00 zł .
§ 8. W bud żecie miasta Katowice na rok 2015 r. łą cznie ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę
wynoszą 4.150.000,00 z ł i są zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. W wyniku
przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizacj ę zada ń publicznych w zakresie
upowszechniania sportu i turystyki oraz w trybie tzw. „Ma łych Grantów" rozdysponowano kwotę
4.112.097,00 zł. Pozostała do dyspozycji kwota 37.903,00 zł zostanie rozdysponowana w trybie tzw.

„Małych Grantów'.
§ 9. Wykonanie zarz ą dzenia powierza si ę Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urz ędu Miasta
Katowice.
§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza si ę Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice, nadzoruj ą cemu sprawy sportu.
§ 11. Zarz ą dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Krupa

N--9,2\\\\\28
ZARZĄDZENIE NR
/2015
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia
r'4.
2015 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazwą „Szkolenie dzieci i m łodzieży
w dziedzinie sportu w dyscyplinie tenis ziemny w 2015 r."

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z pó ź n. zm . ) w wykonaniu § 13 ust 6 ,Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarz ą dowymi na 2015 r." stanowi ą cego załą cznik
do uchwały Nr LV/1283/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 pa ździernika 2014 r. w sprawie
.,Programu wspó łpracy miasta Katowice z organizacjami pozarz ą dowymi na 2015 r."
zarządza si ę, co nastę puje:
§ 1. Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystyki pod nazw ą „Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu w dyscyplinie tenis
ziemny w 2015 r." po zasi ęgni ęciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ą cej oferty z łoż one w
konkursie. w nast ę puj ą cy sposób:

NAZWA
I ADERS PODMIOTU

L.P.

1

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

98.000,00 zł

75.000,00 zł

100.000.00 z ł

25.000,00 zł

198.000,00 zł

100.000,00 zł

Fundacja „Ba żantowo"
Katowice, ul. Hierowskiego 2
MUKS „Tenis Katowice"
Katowice, ul. Dekerta 2/1
RAZEM

§ 2. Oferty podmiotów. które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą Szkolenie dzieci
i m łodzieży w dziedzinie sportu w dyscyplinie tenis ziemny w 2015 r." na mocy niniejszego
Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno — prawne i zostały
zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji
dostosowano do zakresu zada ń przedstawionego w złożonych do konkursu ofertach. Wszystkie
podmioty, które z łoż yły oferty do niniejszego otwartego konkursu otrzyma ły dotacj ę .
§ 3. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazw ą „Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu w dyscyplinie tenis ziemny
w 2015 r." wynosz ą 100.000,00 z ł .
§ 4. Wykonanie zarz ą dzenia powierzy ć Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urz ędu Miasta
Katowice.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierzy ć Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice nadzoruj ącemu sprawy sportu i turystyki.
§ 6. Zarz ą dzenie wchodzi w ż ycie z dniem podpisania.
PREZYDCNT

TA KATOWICE

a rd n Krupa

:VybiP,\,(2N ■

N'e.

ZARZĄDZENIE NR
/2016
PREZYDĘNTĄ MIASTA KATOWICE
z dnia .1U':).‚t?‹ ,;k4,.. 2016 r.
(-;,'

,

w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania sportu i turystyki
w 2016 roku.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z pó ź n. zm . ) w wykonaniu Uchwa ły Nr XVII/309/15 Rady Miasta
Katowice z dnia 29 pa ździernika 2015 r. w sprawie ,,Programu wspó łpracy miasta Katowice z
organizacjami pozarz ądowymi na 2016 rok"
zarządza się, co nastę puje:
§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu
i turystyki pod nazw ą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2016

roku, po zasi ęgni ęciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ą cej oferty złożone w konkursie,
w następuj ący sposób:

L.P.

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
AZS AWF Katowice

PRZYZNANA
WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI KWOTA DOTACJI
576.700,00 zł

80.000,00 zł

40.600,00 zł

25.000,00 z

195.870,00 zł

20.000,00 zł

35.859,00 zł

5.000,00 z

145.000,00 zł

44.000,00 zł

169.874,00 zł

30.000,00 zł

257.500,00 zł

170.000,00 zł

182.160,00 zł

45.000,00 zł

21.000,00 zł

10.000,00 zł

69.974,00 zł

12.000,00 zł

59.400,00 zł

30.000,00 zł

Katowice, ul. Miko łowska 72 a

2

AZS „Klub Ś rodowiskowy"
Katowice, ul. Dworcowa 15
AZS „Uniwersytet Śląski"
Katowice, ul. Bankowa 12

4

Akademia Pi ł ki Nożnej „Katowice"

Katowice, ul. Tartaczna 22

5

GKS GleKSa Katowice S.A.

Katowice, ul. Bukowa 1
6 Fundacja „Ba żantowo"
Katowice, ul. Hierowskiego 2
7

Fundacja „Sportowe Katowice"
Katowice, ul. Bukowa 11

8

KSR TKKF "Czarni"

Katowice, Go ś cinna 7a
MKKS „Gloria"

Katowice, Chopina 18
10 KS „1 FC Katowice"

Katowice Sowi ńskiego 5a
11

Klub Szachowy „HETMAN"
Katowice, ul. Hallera 28

.1A

,

s

"

12

KS „Hetman 22"

64 900,00 zł

30.000,00 zł

66.450,00 zł

25.000,00 zł

61.350,00 z ł

10.000,00 zł

59 500.00 zł

50.000,00 zł

32.000,00 zł

6.000,00 zł

33.605,00 zł

8.000,00 zł

108.000,00 zł

65.000,00 zł

90.500,00 zł

29.000,00 zł

Katowice, ul. Siwka 2

13

!HKS „Szopienice"
ul. Obro ń ców Westerplatte 44

14

Katowicki Klub Jeździecki
ul. Francuska 180 a

15

KS "06 Kleofas Katowice"

Katowice, ul. Obroki 43 a

16

Badmintonowy KS „Kolejarz"

Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 12

17

Baseballowy KS „Rawa Katowice",

Katowice, ul. Radockiego 162/8

18

KS „Kolejarz 24"
Katowice, ul. Alfreda 1

19

KKS "Mickiewicz"
Katowice. ul. Mickiewicza 11

20

MUKS „Tenis Katowice"

—

zł

15.000,00 zł

209.950,00 zł

70.000,00 zł

534.000,00 zł

170.000,00 zł

113.940,00 zł

55.000,00 zł

65.000.00 zł

34.000,00 zł

59.750,00 zł

25.000,00 zł

103.147,00 zł

18.000,00 z ł

57.770,00 zł

14.000,00 zł

73.840,00 zł

36.000,00 z1

119.097,00

-

Katowice, ul. Dekerta 2/1

21

MUKS „Naprzód Janów"

Katowice. Pl Wyzwolenia 7

22

KS "Rozwój Katowice"
Katowice, ul. Zgody 28

23

LGKS "38 Podlesianka"

Katowice, ul. Sołtysia 25

24

BKS "Sparta"

Katowice, ul. Żeromskiego 4

25

ZKS "Tytan 92"
Katowice, ul. Radosna 35 a

26

MKS MOS Katowice
Katowice, ul. Paderewskiego 46 a

27

UKS „Murcki Kostuchna Górnik"
-

-

Katowice, ul. Boya - Zele ńskiego 96 c

28

UKS „Sokół 43"

Katowice, ul. Brynicy 7

i

29

UKS „d"

96 200,00 zł

9.000,00 zł

16.540,00 zł

10.000,00 zł

23.750,00 zł

5.000,00 zł

196.450,00 zł

18.000,00 zł

194.520,00 zł

15.000,00 zł

8 820,00 zł

4.000,00 zł

51.200,00 zł

8.000,00 zł

23.500,00 zł

0,00 zł

28.100,00 zł

0,00 zł

Katowice, ul. Trzech Stawów 10
30

UKS „Imperium Katowice"

Katowice, ul. Tysi ąclecia 29/1
31 : WSSIRN „START"
Katowice, ul. Gliwicka 150
32

ZUKS GKS Katowice

Katowice, ul. Ko ściuszki 191
33

Katowickie Stowarzyszenie
Tenisowe- Akademia Tenisa
Katarzyny Pyka

Katowice, ul. Chorzowska 73a
34

Olimpiady Specjalne

-

Oddzia ł Regionalny Polska - Ś l ą skie

Rybnik, ul. Hibnera 41
35

Fundacja „Postaw na Hokej"

Katowice, ul. Korfantego 35

35.

Ś l ąskie Tow. Sportowe

Katowice, ul. Ceglana 67
37

Górnoś l ą ski KS „Murcki"

Katowice, ul. Kołodzieja 42

38

Katowickie Stowarzyszenie

29.400,00 zł

Pływackie

Katowice, ul. Miko łowska 26

39

Katowicki Klub Sportowy ,,Karate"

31.049,00 zł

Katowice, ul. Kościuszki 25
40

Klub Hokeja na
„Kojotki"

Lodzie Kobiet

54.892,00 zł

Katowice, ul. Oswobodzenia 85 a
41

1Liga Obrony Kraju

13.020,00 zł

[Katowice, ul. Grabowa 3c

42 ROAN Fight Club
Katowice, Pl. Grunwaldzki 46/43
43

KS „Alpino"

Katowice. Baranowicza 8

40.700,00 zł

82.150,00 zł

0,00 zł

KRS TKKF „Spartakus"

21.300,00 zł

0.00 zł

29.606,00 zł

0,00 zł

22.920,00 zł

0,00 zł

15.200 00 zł

0,00 zł

9.376,00 zł

0,00 zł

12.800,00 zł

0,00 zł

2 150,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

0,00 zł

18 400,00 zł

0,00 zł

Katowice, Warszawska 27
45 KS Bumeikan
Katowice, ul. Szenwalda 38 c/24
46 UKS „PIK"
Katowice, 3-go Maja 42

47

ł Parafia ewangelicko-augsburska

Katowice, ul. Warszawska 18

48

UKS Akademia Pi łkarska „Silesia"
Katowice. ul. Sowi ń skiego 9/64

49

ZHP Chorą giew Ś l ąska
Katowice, ul. Barbary 25

50

KS „School Boom"
Katowice, ul. Krogulcza 27a

51

Katowickie Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej „RED BOX"
Katowice, ul. Bukowa 1/14

52 • Polska Prowincja Zakonu Pijarów
Kraków, ul. Pijarska 7

RAZEM

4.648.779,00 zł

1.200.000,00 z

2. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „Szkolenie dzieci
na mocy niniejszego Zarz ądzenia
Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno — prawne i zosta ły zaopiniowane
pozytywnie pod względem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które
nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych. zosta ły ocenione negatywnie pod
względem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku wystarczaj ą cych
ś rodków finansowych.
i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2016 r.

Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2016 r. wynoszą
1.200.000,00 zł . Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi 1.200.000,00 zł .
§ 3.

§ 4. Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystyki pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania
umowy do 30 czerwca 2016 r.", po zasi ęgni ę ciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej oferty
złożone w konkursie. w nastę puj ą cy sposób:

AZS AWF Katowice

1

Katowice, ul. Mikołowska 72 a

r-

2

DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA
DOTACJI

24.900,00 zł

2.000,00 zł

Konkursowa Jazda
Samochodem Wiosna

10.300,00 zł

3.000.00 zł

Akademickie
Mistrzostwa Polski w
futsalu m ężczyzn półfinał

11.200,00 zł

1.500,00 zł

11.200,00 zł

1.500,00 zł

Akademickie Mistrzostwa
Polski w trójboju si łowym

10.000.00 zł

1.500,00 zł

Akademickie
Mistrzostwa Polski w
piłce rę cznej kobiet —
fina ł

15.200,00 zł

2.000,00 zł

11.200,00 zł

1.500,00 zł

9.525,00 zł

2.000,00 zł

XXV Memoria ł im. Cz.
Białasa w podnoszeniu
ci ężarów

9.900,00 zł

3.000,00 zł

Regaty o Puchar
Katowic

6.960 00 zł

2.000,00 zł

4.680,00 zł

1.500,00 zł

17.750,00 zł

4.000,00 zł

5.565,00 zł

2.000,00 zł I
•

NAZWA IMPREZY

NAZWA
I ADERS PODMIOTU

L.P.

'-

Automobilklub Ś ląski
Katowice, ul. Stanisława 4

3 AZS „Uniwersytet Ś l ąski"
Katowice, ul. Bankowa 12

WNIOSKOWAN
A KWOTA

Zawody Pływackie —
Puchar Silesia

D
Akademickie
Mistrzostwa Polski w
futsalu kobiet — półfinał B

Akademickie
Mistrzostwa Polski w
siatkówce m ężczyzn —
półfinał D
; Turniej Mi ędzynarodowy
w gimnastyce
Katowice, ul. Tysi ąclecia 88/37 artystycznej Carramba
I Cup

4 UKS „Carramba"

5

HKS „Szopienice"
ul. Obro ń ców Westerp ł ałte 44

6

UKS „4" Katowice
Katowice, ul. Trzech Stawów
10

7

UKS „SP 27"
Katowice, Łętowskiego 18
UKS „Gladiator 23"
Katowice, ul. Medyków 27

9

Klub Szachowy „HETMAN"
Katowice, ul. Hallera 28

Festiwal Sportów
Wodnych

VI Międzynarodowy
Turniej Minikoszykówki
Puchar J. Zi ętka

o

XI Mistrzostwa Katowic
w narciarstwie alpejskim
Indywidualne i Drużynowe
Mistrzostwa Katowic o
Puchar Prezydenta Miasta
Katowice dla upami ętnienia
rocznic uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja i

wybuchu III Powstania
Ś l ą skiego w szachach

10

UKS „Junga"
Katowice, ul. Morawa 119

Katowickie Stowarzyszenie
Pływackie
Katowice. ul. Miko łowska 26

UKS „Kukułki"

12

Katowice, Kuku łek 2a

13

MKS „Pałac M łodzieży"
Katowice, ul. Mikołowska 26

Miejskie TKKF

14

Katowice, ul. Warszawska 27

Organizacja Ś rodowiskowa
AZS

15

Katowice, ul. Dworcowa 15

Olimpiady Specjalne —

16

Oddzia ł Regionalny Polska —
Ś l ąskie

i

•

Regaty w klasie
Optymist. UKS i
Omega

5.315,00 zł

1.500,00 zł

Międzynarodowe
Mistrzostwa Pa łacu
Młodzież y w pływaniu

7 200,00 zł

2.000,00 zł

5.890,00 zł

3.000,00 zł

4.400.00 zł

2.500,00 zł

14.554,00 z ł

4.000,00 zł

Akademickie
Mistrzostwa Polski w
piłce ręcznej m ężczyzn

6.000,00 zł

2.000,00 zł

XXVI Regionalny Turniej
Bowlingowy

6.100,00 zł

1.500,00 z;

Ogólnopolska Liga Dzieci i
Młodzież y w ju- jitsu
sportowym z elementami
judo - cykl 5 turniejów

12.375,00 zł

1.500,00 zł

IV Turniej Curlingowy
Czarny Kamie ń
Ś l ą skiego Klubu
Curlingowego

4.450,00 zł

2.000,00 zł

VIII Mi ę dzynarodowy
Turniej Miast

16.000,00 zł

2.000,00- zł

VII Katowicki Turniej
Rugby na wózkach

25 440,00 zł

3.500,00 zł

X Turniej Petangue o
Puchar Prezydenta
Miasta Katowice

6.980.00 zł

1.000,00 zł

Mi ę dzynarodowy Turniej
Koszykówki dziewcz ąt

9.210,00 zł

2.000,00 zł

IX Memoriał im. J
i Janikowskiego Turniej
dzieci w szpadzie
dziewcz ąt i chłopców
I Puchar Polski juniorów
mł odszych w szabli

I 58 Wojewódzki Zlot
• Ognisk i Klubów TKKF

Rybnik, ul. Hibnera 41

ROAN Fight Club

17

Katowice, Pl. Grunwaldzki
46/43
Ś lą ski Klub Curlingowy

18

Katowice, ul. Sandomierska 21

Ś ląski Zwi ązek Pi łki R ęcznej

19

Katowice, ul. Paw ła 9

Stowarzyszenie
„Aktywne Życie"

20

Katowice, ul. Panewnicka
327d/2

Stowarzyszenie Dom
MiastaSaint-Etienne

21

Katowice, ul. Ró ż yckiego 14

22

MKS MOS Katowice

i

.,22~,

4Wł

Katowice, ul.
Paderewskiego 46 a

Komplido CUP 2016 —
półfinał Mistrzostw
Polski w koszykówce
kobiet

UKS „Szopienice"

23

,

II Bieg im. Janusza Sidły

6.200,00 zł

2.000,00 zł

Turniej piłki siatkowej —

7.270,00 zł

2.000,00 zł

0,00 zł

Katowice, ul. Obr.
Westerplatte 30
24 U KS „Sokół 43"

X Mały Memorial H.
Wagnera

K ałowice, ul. Brynicy 7

Festiwal ministatkówki
dziewcząt i chłopców
Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Prezydenta
Miasta Katowice

25

KS „1 FC Katowice"

VII Turniej im. Kossoka

2.5.,00 zł

Katowice Sowi ń skiego 5a

VII Turniej im. E
Wilimowskiego

2.546,00 zł

0,00 zł
4--

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pi Wyzwolenia 7

Młodzieżowy Turniej
Hokeja na Lodzie

8.700,00 zł

0,00 zł

I Turniej Sparta Cup

7.200,00 zł

0,00 z

5.000,00 z1

0,00 zł

10.485,00 zł

0,00 zł

41.220,00 zł

0,00 zł

3.050,00 zł

0,00 zł

VII Miejski Rajd
Rowerowy — Na kole
kole Nikiszu

1.610,00 zł

0,00 zł

Piłka noż na oldboys —
liga dla młodych duchem

1.600,00 zł

0,00 zł

II Integracyjny Turniej
Unihokeja

2.750,00 zł

0,00 zł

I Turniej Piłki Noż nej o

2.500,00 zł

--t

27 l BKS "Sparta"
Katowice,

ul. Żeromskiego 4

UKS „Podlesie 21"

28

Katowice, ul. Malczewskiego

2006-2007
XI Mi ę dzynarodowy
Turniej Szachowy z
okazji Dnia Dziecka

L.

29

Katowickie Stowarzyszenie Turnieje Tenisa Ziemnego
Tenisowe- Akademia Tenisa
Katarzyny Pyka
Katowice. ul. Chorzowska
73a

30

AZS AWF Katowice
Katowice, ul. Mikołowska 72 a
UKS „KANU"

31

Katowice, ul. Piastów 17

Miejskie TKKF

32

Katowice, ul. Warszawska 27

Mistrzostwa Polski
Młodzież owców w judo

IV Turniej Kajak Polo o
Puchar Prezydenta
Miasta

.4-

i

-.33

Uczniowski Kobiecy Klub

,

0,00 zł

ar

Sportowy
Katowice, ul. W. Pola 4/62
34 Polska Prowincja Zakonu
Pijarów

Puchar Prezydenta Miasta I
Katowice

Rodzinny Festyn

2 500,00 zł

0,00 zł

Akcja ma łych akwenów i
rzek

7.915,00 zł

0,00 zł

Sportowe poranki seniorów

2.550,00 z

0,00 zł

Euro Junior- Turniej dzikich

17.792,00 z

0,00 zł

3.899,00 zł

0,00 zł

Rekreacyjno - Sportowy

Kraków, ul. Pijarska 7

35

ZHP Chorą giew Ś ląska
Katowice, ul. Barbary 25

36 KS „School Boom"
Katowice, ul. Krogulcza 27a

37

Katowickie
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej „RED BOX"

druzyn

i Katowice, ul. Bukowa 1/14
38 Katowicki

Klub

Sportowy; Turniej karate kyokushin

„Karate"
Katowice, ul. Ko ściuszki 25

39 'Baseballowy KS „Rawa
Katowice",

Mi ędzynarodowy Turniej

Ligi Ś ląsko-Morawskiej

4 050,00 zł

i

0,00 zł

Katowice, ul. Radockiego
162/8

RAZEM

413 677,00 zł = 60.000,00 zł

§ 5. Oferty podmiotów. które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą „Organizacja
imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r." na
mocy niniejszego Zarz ą dzenia Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno — prawne i
zostały zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ę dem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji
dostosowano do posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty
podmiotów, które nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione
negatywnie pod wzgl ędem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku
wystarczaj ących ś rodków finansowych.

§ 6. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod
nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do
30 czerwca 2016 r." wynosz ą 60.000,00 z ł . Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi
60.000,00 zł .

§ 7. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystki pod nazw ą „AKCJA ZIMA 2016 - Organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i
młodzieży", po zasi ęgnię ciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej oferty złożone w konkursie, w
nastę puj ą cy sposób:

L.P.
1

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
KS Bumeikan

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

1 295,00 z1

500,00 zł

3.200,00 zł

1.500,00 zł

1.585,00 zł

1.000,00 zł

2.400,00 zł

1.000,00 zł

2.800,00 zł

1.000,00 zł

1.600,00 zł

500,00 zł

4.600,00 zł

500,00 zł

1.300,00 zł

1.000,00 zł

4 750,00 zł

1.000,00 zł

3.320,00 zł

1.500,00 zł

2.004,00 zł.

1.000,00 zł

2.640,00 zł

1.500,00 zł

2.150,00 zł

1.000,00 zł

4.700,00 zł

1.500,00 zł

1.700,00 zł

1.500,00 zł

4.232,00 zł

1.000,0 0 zł

Katowice, ul. Szenwalda 38 c/24
Katowicki Klub Jeździecki

2

ul. Francuska 180 a
KS „Capoeira Camangula"
Katowice, ul. Zar ębskiego 5a/4
UKS „KANU"
Katowice, ul. Piastów 17
UKS „Carramba"
Katowice, ul. Tysi ąclecia 88/37
UKS „Katowice"
Katowice, ul. Grabowa 3a/23

7

UKS „Dą b 19"
Katowice, ul. Agnieszki 2
KS "06 Kleofas Katowice"
Katowice, ul. Obroki 43 a
Katowickie Stowarzyszenie
Tenisowe- Akademia Tenisa
Katarzyny Pyka
Katowice, ul. Chorzowska 73a

10 Fundacja „Sportowe Katowice"
Katowice, ul. Bukowa 11

11

Katowicki Klub Sportowy „Karate"
Katowice, ul. Ko ściuszki 25

12 UKS „Konopa"
Katowice, ul. Głowackiego 6

13

Liga Obrony Kraju
Katowice, ul. Grabowa 3c

14

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, Pl Wyzwolenia 7

15 ZUKS GKS Katowice
Katowice, ul Ko ściuszki 191

16

Katolicka Fundacja Dzieciom

w parafii Św. Piotra i Pawła

Katowice, W. Kili ńskiego 15

17

U KS „Victoria"

1.170,00 zł

500,00 zł

3.900,00 zł

1.500,00 zł

4.250,00 zł

500,00 zł

3.000,00 zł

1.500,00 zł

3.200,00 zł

1.000,00 zł

1.400,00 z

500,00 zł

3.780,00 zł

1.500,00 zł

5.300,00 zł

1.000,00 zł

3.800,00 zł

1.000,00 zł

4.000,00 zł

1.500,00 zł

2.400,00 zł

1.500,00 zł

800,00 zł

500,00 zł

2.662,00 zł

500,00 zł

83.938,00 zł

30.000,00 zł

atowice, ul. Marmurowa 18

18

UKS „4"
Katowice, ul. Trzech Stawów 10

19

KS „School Boom"

Katowice, ul. Krogulcza 27a

18

UKS „SP 27"
Katowice, ul. t..ęłowskiego 18

20

UKS „Podlesie 21"
Katowice, ul. Malczewskiego 1

21

UKS „PIK"
Katowice, 3 go Maja 42
-

22

UKS „Sokół 43"
Katowice, ul. Brynicy 7

23

UKt. „SPIN"
Katowice, ul. Szopienicka 13d/7

•

24

UKS „Szopienice"
Katowice, ul. Obr. Westerplatte 30

25

ZKS "Tytan 92"
Katowice, ul. Radosna 35 a

6

Polska Prowincja Zakonu Pijarów

Kraków, ul. Pijarska 7

27

Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych
Radzionków, ul. Jana Paw ła II 2

1

28

UKS „Źródeł ko"
Katowice, ul. Wantuły 11

RAZEM

J

§ 8. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą „AKCJA ZIMA
2016 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" na mocy niniejszego Zarz ądzenia
Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno — prawne i zostały zaopiniowane
pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów.
które nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod
względem merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących

.7107: 07, «074 OM,

"7

4,4

ś rodków finansowych.
§ 9. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystki pod nazw ą „AKCJA
ZIMA 2016 - Organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży", wynoszą 30.000,00 zł. Kwota
ś rodków rozdysponowanych wynosi 30.000,00 zł . Do dyspozycji pozostaje kwota 0,00 zł.
§ 10. Środki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania sportu i turystki pod nazw ą
"Szkolenie dzieci i m łodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2016 r., „Organizacja imprez
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r." oraz „AKCJA
ZIMA 2016" - Organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzież y" wynosz ą 1.290.000,00 zł i są
zaplanowane w projekcie bud żetu miasta Katowice na 2016 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360.
Kwota środków rozdysponowanych wynosi 1.290.000,00 zł.
W projekcie bud żetu miasta Katowice na rok 2016 r. łącznie środki finansowe przeznaczone na dotacj ę
wynoszą 6.850.000,00 zł i są zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Na powyższe
zadania zosta ła rozdysponowana kwota 1.290.000,00 zł.
Natomiast na zadanie pod nazwą
„Organizacja uprawiania sportu' w 2016 r., na podstawie odr ębnego Zarz ądzenia Prezydenta Miasta
Katowice, została rozdysponowana kwota 5.400.000,00 zł . Pozostała do dyspozycji kwota
160.000,00 zł zostanie rozdysponowana w wyniku kolejnych konkursów dotacyjnych oraz w trybie tzw.
„Małych Grantów".
11. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystyki pod nazwą „Prowadzenie ś rodowiskowych programów profilaktycznych w formie
pozalekcyjnych zaj ęć sportowych" w 2016 r. po zasi ęgnięciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ącej
oferty złożone w konkursie, w nast ę puj ą cy sposób:

i L.P.

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
UKS „Bonito"

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

11.800,00 zł

8.000,00 zł

39.159,00 zł

10.000,00 zł

48.278,00 zł

20.000,00 zł

34.240,00 zł

10.000,00 zł

26.230,00 zł

15.000,00 zł

172.200,00 zł

90.000,00 zł

81.511,00 zł

22.000,00 zł

Katowice, ul. Bielska 14

UKS „Carramba"
Katowice, ul. Tysi ąclecia 88/37

3

UKS „Dąb 19"
Katowice, ul. Agnieszki 2

UKS „Imperium Katowice"
4

Katowice, ul. Tysi ąclecia 29/1

UKS „Junior Basket" Katowice
5

Katowice, ul. Krzywoustego 11

MUKS „Naprzód Janów"
Katowice, PI Wyzwolenia 7

UKS „Junga"
7

Katowice, ul. Morawa 119

I UKS „06 Katowice Południe"

8

34 430.00 zł

8.000,00 zł

68 . 660,00 zł

5.000,00 zł

28.900,00 zł

15.000,00 zł

23 528,00 zł

3.000,00 zł

31 550 00 zł

8.000,00 zł

14.370,00 zł

4.000,00 zł

19 640 00 zł

7.000,00 zł

65 425,00 zł

30.000,00 zł

32.790.00 zł

15,000,00 zł

54.250.00 zł

10.000,00 zł

88.900,00 zł

10.000,00 zł

151.982,00 zł

63.000,00 zł

190.600,00 zł

100.000,00 zł

30.410,00 zł

5.000,00 zt

50.700,00 zł

20.000,00 zł

21.100,00 zł

7.000,00 zł

Katowice, ul. Armii Krajowej 84
UKS „Kuźnica"

9

Katowice, ul. Słowia ń ska 1
UKS „Katowice"

10

Katowice, ul. Grabowa 3a/23
UKS „KANU"

11

Katowice, ul. Piastów 17

12 UKS „Karlik"
Katowice, ul. Witosa 23
UKS „Kokociniec 67"

13

Katowice, ul. Zielona 5
UKS „Kukułki"

14

Katowice, ul. Kukułek 2a
UKS „Lider"

15

Katowice, ul. Sportówa 29
UKS „Mikrus"

16

Katowice, ul, Karliczka 15
UKS „Gladiator 23"

17

Katowice, ul. Medyków 27
MKKS „Gloria"

18

j

Katowice, Chopina 18
MKS MOS Katowice

19 Katowice. ul, Paderewskiego 46 a
MKS „Pałac Młodzieży"

20

Katowice, ul Mikołowska 26
UKS „Oktagon"

21

Katowice, ul. Morawa 86
UKS „Olimpia Katowice"

22

Katowice. ul. Lompyl7
UKS „Sparta"

23

Katowice, u1, Ż eromskiego 4

ZUKS GKS Katowice
24

r

102.950,00 zł

60.000,00 zł

15.773,00 zł

5.000,00 zł

52.915,00 zł

16.000,00 zł

78.830,00 zł

20.000,00 zł

1.00000 zł

0,00 zł

19.700,00 zł

0,00 zł

45.800,00 zł

0, 00 zł

14.300,00 zł

0,00 zł

7.700,00 zł

0,00 zł

Katowice, 3-go Maja 42

UKS „Konopa"
40

35.000,00 zł

Katowice, ul. Nasypowa 16

UKS „PIK"
39

68.000,00 zł

Katowice, ul. Wolskiego 3
UKS „ARA"

38

52.000,00 zł

Katowice, ul. Johna Baildona 14/8

UKS „Sokół 22"
37

109.125,00 zł

Katowice, ul. Wantuły 11

UKS „Akademia Piłkarska Katowice"
36

16.000,00 zł

Katowice, ul. Lepszego 2

UKS „Źródełko"
35

54.800,00 zł

Katowice, ul. Marmurowa 18
UKS „Wodnik 29"

34

36.000,00 zł

Katowice, ul. Trzech Stawów 10

UKS „Victoria"
33

64.200,00 zł

Katowice, ul. Obr. Westerplatte 30

UKS „4"
32

10.000,00 zł

Katowice, ul. Łętowskiego 18
UKS „Szopienice"

31

39.120,00 zł

Katowice, ul. Przyjazna 7a

UKS „SP 27"
30

15.000,00 zł

Katowice, ul. Szopienicka 13d/7
UKS „Sprint"

29

24.800,00 zł

Katowice, ul. Brynicy 7

UKŁ „SPIN"
28

14.000,00 zł

Katowice, ul. Malczewskiego 1

UKS „Sokół 43"
27

19.050,00 zł

Katowice, ul. Mikołowska 26

UKS „Podlesie 21"
26

36.000,00 zł

Katowice, ul. Ko ściuszki 191

UKS „Pałac M łodzieży"
25

36.750,00 zł

Katowice, ul. G łowackiego 6

UKS HC GKS Katowice
41

57 280,00 zł

0,00 zł

16.976.00 zł

0,00 zł

39.200 00 zł

0,00 zł

11.820 00 zł

0,00 zł

2.198.542,00 zł

800.000, 00 zł

Katowice ul. Bukowa 1
.

UKS Akademia Pi łkarska „Silesia"
42

Katowice, ul. Sowi ń skiego 9/64
Uczniowski Kobiecy KS Katowice

43

Katowice, ul. W. Pola 4/62
UKS „Zawisza" Katowice
Katowice, ul. Witosa 23
RAZEM

§ 12. Oferty podmiotów. które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „Prowadzenie
ś rodowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych"
w 2016r. na mocy niniejszego Zarz ą dzenia Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno
— prawne i zosta ły zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść
przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę
przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które nie otrzyma ły dotacji nie spe łniły wymogów
formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod wzgl ędem merytorycznym lub nie otrzyma ły
dofinansowania z powodu braku wystarczaj ących ś rodków finansowych.
Łącznie ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do
§ 13.
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i
turystyki pod nazw ą „Prowadzenie ś rodowiskowych programów profilaktycznych w form!e
pozalekcyjnych zaj ęć sportowych" w 2016 r., wynoszą 800.000,00 zł. Ś rodki te zostały
zaplanowane w budzecie Miasta Katowice na 2016 r w Dziale 851 Rozdziale 85153 § 2360 —
kwota 400.000,00 zł , oraz Dziale 851 Rozdziale 85154 § 2360 - kwota 400.000,00 zł. Kwota
ś rodków rozdysponowanych wynosi 800.000,00 zł.
§ 14. Wykonanie zarz ądzenia powierzy ć Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urz ędu Miasta
Katowice.
§ 15.
Nadzór nad wykonaniem zarz ą dzenia powierzy Wiceprezydentowi Miasta Katowice
nadzoruj ącemu sprawy sportu i turystyki.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDEN

iA KA

arcin Krupa

ICE

NeAo
5

ZARZĄDZENIE NR
/2016
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
5.42L.... 2016 r.
z dnia /i Lt.
w sprawie ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania
sportu i turystyki w 2016 r, pod nazw ą „AKCJA LATO 2016 — organizacja zaj ęć sportowych dla
dzieci i młodzieży" oraz „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2016 r."
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą dzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) w wykonaniu § 13 ust 6 „Programu wspó łpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarz ądowymi na 2016 r." stanowi ą cego załącznik do uchwały Nr XVII/309/15 Rady
Miasta Katowice z dnia 29 pa ździernika 2015 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarz ą dowymi na 2016 r."
zarządza si ę , co nastę puje:
§ 1.
Łącznie ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zada ń w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazw ą
„AKCJA LATO 2016 — organizacja zajęć sportowych dla dzieci i m łodzież y" oraz „Organizacja
imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r." są
zaplanowane w bud żecie miasta Katowice na 2016 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360 i wynosz ą
100.000,00 zł .
§ 2. Dokona ć wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki
pod nazwą „AKCJA LATO 2016 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" po
zasi ęgni ę ciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ą cej oferty złożone w konkursie, w nastę puj ą cy sposób:

L.P.

NAZWA
I ADERS PODMIOTU
Fundacja Projekt Champion

1

2.644,00 zł

2.100,00 zł

1.585,00 zł

1.500,00 zł

4.000,00 zł

2.000,00 zł

4.000,00 zł

3.000,00 zł

4.134,00 zł

3.500,00 zł

3.010,00 zł

2.500,00 zł

1.700,00 zł

1.700,00 zł

4.750,00 zł

2.200,00 zł

Katowice, ul. Zar ę bskiego 5a/4
UKS Carramba

3

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

Katowice, ul. Ko ściuszki 25
KS Capoeira Camangula

2

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

Katowice, ul. U ła ń ska 9/118
Katowicki Klub Je ździecki

4

Katowice, uI. Francuska 180 a

5

Katolicka Fundacja Dzieciom w
Parafii Św. Ap Piotra i Paw ła
Katowice, ul. Kili ń skiego 15
UKS „Kanu"

6

Katowice, ul. Piastów 17
ZUKS GKS Katowice

7

Katowice, ul. Ko ściuszki 191
UKŁ „Spin"

8

Katowice, ul. Szopienicka 13 d/7

„

•

1

.^r (....`

•

i

•

1

i

•

Stowarzyszenie Spo łeczno Kulturalno
Sportowe „Silesia"

9

4.650,00 zł

3.000,00 zł

3.880,00 zł

3.400,00 zł

14.820,00 zł

6.000,00 zł

49.173,00 zł

30.900,00 zł

Chorzów, ul. Powsta ńców 70/3
UKS „Sokół 43"

10

Katowice, ul. Brynicy 7

11

Akademia Tenisa Katarzyny Pyka

Katowickie Stowarzyszenie TenisoweKatowice, ul. Chorzowska 73 a

RAZEM

§ 3. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazwą „AKCJA LATO 2016 —
organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" na mocy niniejszego Zarz ą dzenia Prezydenta
Miasta Katowice spełniły wymogi formalno — prawne i zosta ły zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ędem

merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych ś rodków finansowych na
realizacj ę przedmiotowego zadania.
§ 4. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazw ą
„AKCJA LATO 2016 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" wynoszą 40.000,00 zł .
Kwota ś rodków rozdysponowanych wynosi 30.900,00 zł . Do dyspozycji pozostaje kwota 9.100,00 zł .
§ 5. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podzia łu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki
pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 2016 r." po zasi ęgni ęciu opinii Komisji Konkursowej, opiniuj ą cej oferty złożone w
konkursie, w następuj ący sposób:
NAZWA

L.P.

UKS „4"

1

Katowice, ul. Trzech Stawów 10

2

Olimpiady Specjalne — Oddzia ł
Regionalny Polska — Ś l ąskie
Rybnik, ul. Hibnera 41
MKS MOS Katowice

3

Katowice, ul. Paderewskiego 46 a

Katowickie Stowarzyszenie

4

NAZWA IMPREZY

I ADERS PODMIOTU

Pływackie

WNIOSKOWANA PRZYZNANA
KWOTA
KWOTA
DOTACJI
DOTACJI

Kajakowe Mistrzostwa
Ś l ąska, Puchar Polski
Południowej

6.960,00 zł

3.000,00 zł

V Ogólnopolski Turniej
Bowlingowy i VIII
Ogólnopolski Miting

8 000,00 zł

2.500,00 zł

Mi ędzynarodowy Turniej
Koszykówki dziewcz ąt w
kategorii KU 16 i KU 14

8.960,00 zł

2.500,00 zł

Międzynarodowe
Mistrzostwa Pa łacu
M łodzieży w pływaniu

7.200,00 zł

3.000,00 zł

VII Puchar Ś ląska we
wrotkarstwie szybkim

11.150,00 zł

3.000,00 zł

Wojewódzki Turniej
Amatorskiej Pił ki
Siatkowej M ężczyzn

2 640,00 zł

1.500,00 zł

Katowickie Biegi
Przełajowe o Puchar

2.980,00 zł

1.500,00 zł

Pływacki

Katowice, ul. Mikołowska 26

Stowarzyszenie Silesia Skating

5

Katowice, ul. Kotlarza 17/45

1, Miejskie TKKF
6

Katowice, ul. Warszawska 27

"4,

„ /47 7.7

73,

Prezydenta Miasta
Katowice

7

Katowickie Stowarzyszenie
Tenisowe- Akademia Tenisa
Katarzyny Pyka
Katowice, ul. Chorzowska 73 a

ROAN Fight Club

8

Katowice, Plac Grunwaldzki 4b/43

Aktywizacja ż ycia
poprzez sport i
rekreacj ę — Grand
Prix Katowic

7.610,00 zł

2.500,00 zł

6.225,00 zł

2.500,00 zł

4.776,00 zł

2.000,00 zł

Mistrzostwa Polski
AZS w futsalu oraz
koszykówce kobiet i
m ężczyzn

5.000,00 zł

3.000,00 zł

Turniej Piłki
Siatkowej Kobiet

1.290,00 zł

1.00 0,00 z ł

II Turniej karate o
Puchar Prezydenta
Miasta Katowice

9.790,00 zł

1.500,00 zł

Ogólnopolska Liga
Dzieci i M łodzież y w Ju
Jitsu Sportowym z
elementami Judo — cykl
3 turniejów
Puchar Polski w Ju-Jitsu
seniorów i juniorów
młodszych

Organizacja Ś rodowiskowa AZS

9

Katowice, ul. Dworcowa 15

KRS TKKF „ Ś ródmie ś cie"

10

Katowice, Al. Korfantego 8

Stowarzyszenie Najduch Dojo

11

Katowice, ul. Szarych
Szeregów 16 E

UKŁ „Spin"

12

Katowice, ul. Szopienicka 13d/7

Ś ląski Zwi ązek Tenisowy

13

Zabrze, ul. Piłsudskiego 83

ZUKS GKS Katowice

14

Katowice, ul. Ko ś ciuszki 191

UKS „Podlesie 21"

15

Katowice, ul. Malczewskiego 1

ZKS "Tytan 92"

16

Katowice, ul. Radosna 35 a

Organizacja
zawodów o Puchar
Prezydenta Miasta
Katowice wraz z
Mi ędzywojewódzkimi
Mistrzostwami
M łodzików oraz
Ogólnopolsk ą
Olimpiad ą Młodzieży
XXVII
Mi ędzynarodowy
Turniej Tenisowy
Seniorów „Katowice
Cup"
IX Memoriał im. J.
Czaji w zapasach w
stylu klasycznym

XXI Memoriał
Szachowy im. Emila
Oleja i Mikołajkowy
Turniej Szachowy
XXIII
Mi ędzynarodowy
Turniej Barbórkowy w
zapasach w stylu
klasycznym

AZS „Uniwersytet Sl ąski"

17 Katowice, ul. Bankowa 12
UKS „Sokół 43"

18

Katowice, ul. Brynicy 7

Liga Footballu
Ameryka ń skiego
Memoria ł im.
Krzysztofa Turka -

10.400,00 zł

0,00 zł

9.220,00 zł

0,00 zł

6.000,00 zł

0,00 zł

163.851 00 zł

56.000,00 zł

I Turniej Piłki
Siatkowej m ężczyzn
dru żyn Plus Ligii
Organizacja Ś rodowiskowa AZS

19 Katowice, ul. Dworcowa 15

VII Ogólnopolski
Finał Igrzysk
Studentów I-go roku

RAZEM

§ 6. Oferty podmiotów, które otrzyma ły dotacj ę na realizacj ę zadania pod nazw ą „Organizacja imprez
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r." na mocy
niniejszego Zarz ądzenia Prezydenta Miasta Katowice spe łniły wymogi formalno — prawne i zosta ły
zaopiniowane pozytywnie pod wzgl ędem merytorycznym. Wysoko ść przyznanej dotacji dostosowano
do posiadanych ś rodków finansowych na realizacj ę przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które
nie otrzyma ły dotacji nie spełniły wymogów formalnych, zosta ły ocenione negatywnie pod wzgl ędem
merytorycznym lub nie otrzyma ły dofinansowania z powodu braku wystarczaj ą cych ś rodków
finansowych.
§ 7. Ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazw ą
„Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016
r." wynosz ą 60.000,00 z ł. Kwota środków rozdysponowanych wynosi 56.000,00 z ł . Do dyspozycji
pozostaje kwota 4.000,00 zł .

§ 8. W bud żecie miasta Katowice na rok 2016 r. łą cznie ś rodki finansowe przeznaczone na dotacj ę
wynoszą 6.850.000,00 zł i s ą zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. W wyniku
przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizacj ę zada ń publicznych w zakresie
upowszechniania sportu i turystyki oraz w trybie tzw. ,Matych Grantów" rozdysponowano kwot ę
6.782.143,00 zł. Pozostała do dyspozycji kwota 67.857,00 zł ( z czego kwota 3.000,00 zł została
niewykorzystana przez podmioty przy realizacji zadania „AKCJA ZIMA 2016 — organizacja zaj ęć
sportowych dla dzieci i młodzieży", 30.000,00 z ł przy realizacji zadania „Szkolenie dzieci i m łodzieży w
dziedzinie sportu i turystyki" w 2016 r., 21.757,00 z ł pozostało do dyspozycji przy realizacji zada ń w
trybie tzw. Małych Grantów, kwota 9.100,00 zł pozostała do dyspozycji przez podmioty przy realizacji
zadania „AKCJA LATO 2016 — organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży", natomiast kwota
4.000,00 z ł przez podmioty przy realizacji zadania ,Organizacja imprez sportowych i turystycznych od
dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r." )
§ 9. Wykonanie zarz ą dzenia powierza si ę Naczelnikowi Wydzia łu Sportu i Turystyki Urz ędu Miasta
Katowice.
§ 10.
Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza si ę Wiceprezydentowi Miasta Katowice,
nadzoruj ą cemu sprawy sportu.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

