
 

Zarządzenie Nr  292/2019 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 10.05.2019 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   

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

warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów drużynowych  

a w szczególności piłki nożnej”.  

 

 

 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 2019 r. poz. 506 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 

2019 r. poz. 688) a także § 66 ust. 1 lit. a) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami  

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 

zarządza: 

 

§ 1 

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

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

warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów drużynowych a w szczególności piłki 

nożnej”. 

2. Przyznać dotacje w łącznej wysokości 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100 

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 2019 r. poz. 688). 

 

§ 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 

 
       

Opracował: Z. Franus 

Zatwierdziła: A. Konopka                                                                                                                                          
 



Załącznik do Zarządzenia Nr  292/2019  

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 10.05.2019 r.   

          

Kwoty dotacji przyznanych podmiotom, realizującym zadania z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 w ramach zadania publicznego  

pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów drużynowych  

a w szczególności piłki nożnej”.  

  

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa podmiotu 

Nazwa 

zadania 

Oferta 

kompletna/terminowo 

uzupełniona Tak/Nie 

Wniosko-

wana 

kwota 

[zł] 

Przyzna-

na liczba 

punktów 

[max: 

180] 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

[zł] 

1 1 Towarzystwo Sportowe 

„GWAREK”, z siedzibą 
w Tarnowskich Górach 

przy ul. Wojska 

Polskiego 2 

„Tworzenie 

warunków do 
rozwoju kultury 

fizycznej, w tym 

sportów 
drużynowych a w 

szczególności 

piłki nożnej”. 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 
formalne. Powyższe uchybienia 

były możliwe do uzupełnienia i 

odręcznego poprawienia na 
miejscu u Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej. 

250.000,00 145 190.000,00 

2 2 Towarzystwo Sportowe                                                                   
„ISKRA” Lasowice, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Gen. 

Wł. Andersa 32 

„Upowszechnia-
nie sportu w 

dzielnicy 
Lasowice” 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 
pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 
niepowodujące istotnych zmian 

w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

13.200,00 127 10.000,00 

3 3 Uczniowski Klub 

Sportowy „UNIA 

STRZYBNICA”, z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Armii 

Krajowej 24 

„Tworzenie 

warunków do 

rozwoju kultury 
fizycznej, w tym 

do rozwoju i 

popularności piłki 
nożnej w 

Strzybnicy” 

Tak, oferta jest bezbłędna i 

kompletna oraz kwalifikuje się 

do II etapu konkursu 

46.650,00 131 30.000,00 

4 4 Towarzystwo Sportowe 
„TARNOWICZAN-

KA”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach 
przy ul. Śniadeckiego 1 

„Tworzenie 
warunków do 

rozwoju kultury 

fizycznej, w tym 
sportów 

drużynowych a w 

szczególności 
piłki nożnej” 

 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

16.300,00 94 0,00 

5 X RAZEM X X 326.150,00  X 230.000,00 

 

          

         Burmistrz Miasta 

                                                                                                         (-) Arkadiusz Czech 

 
 
Opracował: Z. Franus 

Zatwierdziła: A. Konopka                                                                                                                                           

   


