ZARZĄDZENIE NR 36 /2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2g-2h ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
zarządzeniem nr 1427/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 listopada 2014 r.
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania
i upowszechniana kultury fizycznej w 2015 r., w formie wsparcia tych zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym,
wraz z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania, stanowi załącznik
do zarządzenia.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta Suwałk
na rok 2015 w dziale 926 w rozdziale 92695.
§ 3. Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 8 stycznia 2015 r.
na własne ryzyko do dnia podpisania umowy. Termin realizacji zadania publicznego
zostanie określony w umowie.
§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników
konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
1) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania i zaktualizowany opis
zadania (jeśli dotyczy), które będą stanowić załączniki do umowy w przypadku
uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana,
2) w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych
do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu dokonana przez oferenta w przypadku
uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana:
1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu,
określonego dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono
ofertę;
2) nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu
konkursu ofert;
3. Niezłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 jest
równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji.
§ 5. Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
3) na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl.
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§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Prezydenta

Miasta

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia nr 36 /2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w na rzecz
mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2015 roku

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności
sportowej dzieci i młodzieży poprzez organizację:
a) imprez sportowych/sportowo–rekreacyjnych,
I. b) rywalizacji sportowej szkół na poziomie
miejskim/wojewódzkim,
c) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym
od zajęć;
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4
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6

7

Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
Biuro Podlaskiej
Organizacji
Wojewódzkiej LOK
Suwalski Klub Karate
Kyokushin
Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
w Suwałkach
Ludowy
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „Olimpik”
Stowarzyszenie
Lokalne Salezjańskiej
Organizacji
Sportowej
„SL SALOS”

Stowarzyszenie
Panzer Suwałki

Kwota
udzielonej
dotacji
w złotych

60 800,00

Organizacja imprez
lekkoatletycznych dla dzieci
i młodzieży

9 000,00

Popularyzacja strzelectwa
sportowego

7 000,00

Wakacje z Suwalskim Klubem
Karate Kyokushin

1 000,00

Rywalizacja sportowa szkół na
poziomie miejskim i wojewódzkim

17 100,00

Popularyzacja zapasów i sumo

10 000,00

Mam czas wolny – wybieram sport

15 000,00

Wakacje na sportowo. Organizacja
półkolonii z kick-boxingiem

Uwagi

dotacja
na
wynagrodzenie
1700,00
instruktora
i wyżywienie
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8

Klub Szachowy
„Javena Hańcza”

Mistrzostwa szachowe

9

T.K.D. Hańcza

Rozwój Taekwondo w mieście
Suwałki

10

Klub Sportowy „CKF
AIKIDO i samoobrona
OBI”

Stowarzyszenie
na Rzecz Promocji
11
Sportu i Rekreacji
„Akademia 2012”
Stowarzyszenie
na Rzecz Promocji
12
Sportu i Rekreacji
„Akademia 2012”
Automobilklub
13
Suwalski

Liga Młodego Orła 2015
pod Patronatem Prezydenta Miasta
Suwałk
V Turniej Mikołajkowy o Puchar
Wojciecha Kowalewskiego
pod Patronatem Prezydenta Miasta
Suwałk
X i XI Runda kartingowych
mistrzostw Rotax Max Challange
Polska

Fundacja Akademia
Szkolenie wstępne oraz promocja
14 Piłkarska „Wigry
piłki wśród dzieci
Suwałki”
wspieranie zwiększania aktywności sportowej
mieszkańców, poprzez:
a) organizację imprez sportowych/ sportowoII.
rekreacyjnych,
b) wspieranie udziału zawodników w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

15

Cykl imprez sportowoStowarzyszenie
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym
Aktywni Suwalczanie
i ogólnopolskim

16

Klub Rowerowy
MTB Suwałki

Klub Rowerowy
17
MTB Suwałki

Klub Szachowy
18
„Javena Hańcza”

MTB Suwałki na Wileńszczyźnie

oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych
oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych
oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych
oferta odrzucona
ze względów
0,00
formalnych
oferta odrzucona
ze względów
0,00
formalnych
oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych
oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych

3 500,00

dotacja
na zimowy spływ
kajakowy
2 000,00
i Mini Turniej
Rodzinny Biały
Miś
dotacja
na startowe
1 500,00 i przewóz
zawodników
na zawody

Upowszechnianie zdrowego trybu
życia mieszkańców Suwałk poprzez
przygotowanie do startów w
zawodach rowerowych w sezonie
2015

oferta odrzucona
0,00 ze względów
merytorycznych

III Szachowy Turniej Rodzinny

oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych
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Automobilklub
19
Suwalski

XL Suwalski Rajd Samochodowy
Suwałki – Alytus 2015

upowszechnianie kultury fizycznej osób
niepełnosprawnych i seniorów poprzez wspieranie:
a) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
w tym integracyjnych,
III.
b) udziału osób niepełnosprawnych i seniorów
we współzawodnictwie sportowym,
c) organizacji zajęć rekreacyjnych i szkolenia
sportowego osób niepełnosprawnych i seniorów;
Powiatowe
20 Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe

21

22

23

24

Miejskie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
w Suwałkach
Klub Sportowy
„Jaćwing”
– Suwałki
Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki
Niewidomych
i Słabowidzących
„CROSS”
Klub Sportowy
„Jaćwing”
– Suwałki
Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki
Niewidomych
i Słabowidzących
„CROSS”
Klub Sportowy
„Jaćwing”
– Suwałki
Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki
Niewidomych
i Słabowidzących
„CROSS”

oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych

22 100,00

Organizacja integracyjnych
zawodów lekkoatletycznych

4 000,00

XXV Spartakiada Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski

5 000,00

Ogólnopolski Turniej Niewidomych
i Słabowidzących w Bowlingu

2 000,00

Regionalne Mistrzostwa
w warcabach stupolowych osób
niepełnosprawnych

1 000,00

Zajęcia sportowe sekcji kręglarskiej
wersji bowling

2 500,00
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Klub Sportowy
„Jaćwing”
– Suwałki
Stowarzyszenie
25 Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki
Niewidomych
i Słabowidzących
„CROSS”
Miejskie
Towarzystwo
26 Krzewienia Kultury
Fizycznej
w Suwałkach

Rekreacyjne zawody sportowe

700,00

Aktywność ruchowa podstawą
profilaktyki zdrowotnej

Dotacja
na wynajem
4 000,00
obiektów
sportowych

Uczniowski
27 Międzyszkolny Klub
Szachowy „Jaćwież”

Usprawnianie przez szachy

Dofinansowanie
zajęć
szachowych
dla jednej grupy
dzieci
1 200,00
niepełnosprawny
ch w okresie
od stycznia
do czerwca
2015 r.

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
28 Sportowy
„Olimpijczyk”
w Suwałkach

Popularyzacja sportu osób
niepełnosprawnych w pływaniu

dotacja
na wynajem
1 000,00
obiektu
i dyplomy

Suwalskie
Stowarzyszenie
29
Głuchych „Gest
Serca”

Sportowy rok z głuchymi

Klub Sportowy
„Jaćwing”
– Suwałki
Stowarzyszenie
30 Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki
Niewidomych
i Słabowidzących
„CROSS”

Ogólnopolski turniej warcabowy
„o Puchar Podlasia”

dofinansowanie
kursu jazdy
na nartach,
w tym
dofinansowanie
700,00 honorarium
instruktora jazdy
na nartach
i honorarium
tłumacza języka
migowego

oferta odrzucona
0,00 ze względów
merytorycznych
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Polski Związek
Emerytów Rencistów
31
Aerobik dla seniora
i Inwalidów Zarząd
Okręgowy
Stowarzyszenie
Przyjaciół Domu
32
XIII Integracyjny Bieg Uliczny
Pomocy Społecznej
„Kalina”
Fundacja IMAGO
33
MARIS

Organizacja szkolenia żeglarskiego
dla osób niewidomych

wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo
mieszkańców Suwałk;
IVwspieranie systemu upowszechniania informacji oraz
V.
publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej
w Suwałkach;
Razem

oferta odrzucona
ze względów
0,00
formalnych
oferta odrzucona
ze względów
0,00
formalnych
oferta odrzucona
0,00 ze względów
formalnych

0,00 brak ofert

86 400,00
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