Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019
Nazwa organizacji
Tytuł zadania publicznego
Rozstrzygnięcie konkursu
biorącej udział
w konkursie
1. ZADANIA W ZAKRESIE wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Organizowanie na terenie miasta otwartych dla mieszkańców imprez sportowych, sportowo –
rekreacyjnych i widowisk sportowych
L.p.

1.

Klub Sztuk Walki „SHOGUN
ŻORY”

Turniej Karate Kyokushin SARI CUP

8.000,00 zł

Organizacja otwartych zawodów strzeleckich
dla mieszkańców miasta Żory z okazji „Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” w dniu 3 maja
2019r. oraz „Dnia Niepodległości”
w dniu 11 listopada 2019r. na leśnej strzelnicy
kulowej „Dębina”
Organizowanie na terenie miasta otwartych
zawodów dla dzieci i młodzieży w kolarstwie
przełajowym

Ofertę odrzucono z przyczyn
formalnych. Nie uzupełniono
w terminie braków formalnych.
2.430,00 zł

2.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Żorach

3.

Klub Kolarski Żory

4.

Klub Sportowy Roszada Żory

Zagraj z nami w szachy 2019

5.

Baseballowy Uczniowski Klub
Sportowy GEPARDY ŻORY

6.

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

VI Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballowy
Żory Cup
IX Turniej piłki nożnej im. Darka Budnioka
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

8.000,00 zł

7.070,00 zł
6.500,00 zł

2. ZADANIA W ZAKRESIE turystyki i krajoznawstwa
a)
1.
2.
3.
4.

Organizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych
Stowarzyszenie Przyjaciół
Rogoźnej
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska, Hufiec Żory
Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej „Eventyr”
Klub Sztuk Walki „SHOGUN
ŻORY”

Rodzina razem się trzyma

Moja mała ojczyzna
Activ Sari 2019
Karate Summer Camp 2019

2.000,00 zł
Nie przyznano dotacji z powodu
wyczerpania środków.
6.000,00 zł
Nie przyznano dotacji z powodu
wyczerpania środków.

3. ZADANIA W ZAKRESIE ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
a) Wspieranie działań kształtujących i pobudzających wśród mieszkańców miasta Żory świadomość
ekologiczną lub odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i ochronę środowiska
1.

2.

Żorskie Towarzystwo Kulturalne
„KONTRAPUNKT”

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska, Hufiec Żory

Zielona Wyspa Żory – cykl zajęć i warsztatów
ekologicznych

Znak służby przyrodzie

Ofertę odrzucono z przyczyn
formalnych. Termin realizacji
zadania niezgodny z podanym
w ogłoszeniu konkursowym.
Oferta nie uzyskała minimalnej
ilości punktów uprawniającej
oferenta do otrzymania dotacji.

b) Wspieranie działań na rzecz ochrony praw zwierząt, w tym zwiększanie świadomości społecznej
w tym zakresie

Nie wpłynęła żadna oferta.

4. ZADANIA W ZAKRESIE ochrony i promocji zdrowia
a) Realizacja programów informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką ochrony zdrowia
1.

Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego w
Rzeczypospolitej
Polskiej Diecezja
Południowa

Klub Zdrowia – cykl warsztatów informacyjnych
i edukacyjnych z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
w tym psychicznego dla mieszkańców Żor

4.740,00 zł

b) Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wolnym
od nauki szkolnej, mających na celu kształtowanie nawyków dbania o zdrowie
Nie wpłynęła żadna oferta.

c) Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób przewlekle chorych i ich
rodzin
Nie wpłynęła żadna oferta.

