
 

Zarządzenie Nr  77/2018 

 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia  27.12.2018 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pn.  

„Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej,  

w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć 

sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników” 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 i ust. 2 i art. 15 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 450 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt. a) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do Zarządzenia Nr 1720/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 maja 2018 r. w 

sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach –  

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zarządza: 

 

§ 1 

1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 w ramach zadania publicznego pn. „Tworzenie 

warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy 

sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych 

grup wiekowych uczestników”. 

2. Przyznać dotacje w łącznej wysokości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) Podmiotom, 

wymienionym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 
Zlecenie realizacji zadań nastąpi na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania zawartych z 

uwzględnieniem wymogów art. 151 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 

§ 3 
Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 4 

Zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia do przygotowania dokumentacji 

niezbędnej do zawarcia umów z podmiotami. 

 

§ 5 
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych. 

 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 

Burmistrz Miasta 

(-)  Arkadiusz Czech 
 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2018  
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 27.12.2018 r.  

 

          
Kwoty dotacji przyznanych podmiotom,  

realizującym zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019    

w ramach zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury 

fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania 

różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych 

uczestników” 
 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dotacji 

[zł] 

Przyznana 

liczba 

punktów 

[max: 120] 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

[zł] 

1 1 

Uczniowski Klub Hokeja 

na Trawie „Ósemka” z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Janasa 11 

„Tworzenie warunków dla rozwoju 

kultury fizycznej, w tym utrzymania 
bazy sportowej i prowadzenia zajęć 

sportowych oraz rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży” 

62.500,00 93 

58.000,00 

2 2 

Stowarzyszenie 

Tarnogórska Akademia 

Tenisa „As” z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy 

ul. Włoskiej 14A/4 

„Tworzenie warunków dla rozwoju 

kultury fizycznej, w tym utrzymania 

bazy sportowej i prowadzenia zajęć 
sportowych oraz rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży. Tenis w Parku” 

67.540,00 60 

35.000,00 

3 3 

Klub Sportowy „Górnik” 

Bobrowniki Śl. z siedzibą 
w Tarnowskich Górach 

przy ul. Piotra Skargi 15 

„Tworzenie warunków do uprawiania 

sportu w Bobrownikach Śląskich” 
87.700,00 65 

55.000,00 

4 4 

Towarzystwo Sportowe 
„Tarnowiczanka” z 

siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. 
Śniadeckiego 1 

„Tworzenie warunków technicznych dla 
rozwoju kultury fizycznej na terenie 

obiektu sportowego w Parku Repeckim 

w 2019 roku” 

98.300,00 61 

50.000,00 

5 5 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Unia 

Strzybnica” z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy 

ul. Armii Krajowej 24 

„Tworzenie warunków technicznych dla 

rozwoju kultury fizycznej, w tym do 
utrzymania i funkcjonowania bazy 

sportowej oraz do wykonywania 

różnorakich zajęć sportowych i 
sportowo- rekreacyjnych dla różnych 

grup wiekowych uczestników” 

166.600,00 62 

100.000,00 

6 6 

Towarzystwo Sportowe                                                                

„Iskra” Lasowice z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Gen. Wł. 

Andersa 32 

„Tworzenie warunków technicznych dla 

rozwoju kultury fizycznej, w tym 
utrzymania bazy sportowej i 

prowadzenia zajęć sportowych oraz 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” 

150 244,00 63 

80.000,00 

7 7 

Towarzystwo Sportowe 

„Gwarek” z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy 
ul. Wojska Polskiego 2 

„Tworzenie warunków technicznych do 

rozwoju kultury fizycznej, w tym do 

utrzymania i funkcjonowania bazy 
sportowej oraz do wykonywania 

różnorakich zajęć sportowych i 

sportowo- rekreacyjnych dla różnych 
grup wiekowych uczestników” 

592.938,32 64 

282.000,00 

8 9 

Ludowy Klub Sportowy 

„Zgoda” Repty Śląskie z 

siedzibą w Tarnowskich  
Górach przy ul. Staszica 

83 

„Bezpieczny sport w dzielnicy Repty 

Śląskie” 
58.340,00 69 

40.000,00 

9 X RAZEM X 1.342.502,32 X 700.000,00 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta 

(-)  Arkadiusz Czech 
 


