
ZARZĄDZENIE NR 38/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 31 stycznia 2022r. 

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  

upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu  w 2022 r. 

– sport młodzieżowy indywidualny”. 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity 

Dz.U.2021r., poz.1372 z póź.zm.), art.15 ust. 2g-2h ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie z dnia 24 lutego 2003 r. (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz.1057 z późn. zm.) zarządzam, 

co następuje: 

 

                                                                                       § 1. 

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 631/21 Prezydenta 

Miasta Mysłowice z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą 

„Organizacja uprawiania sportu w 2022r. – sport młodzieżowy indywidualny”. 

                                                                       § 2. 

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane w postępowaniu wraz z kwotami przyznanej dotacji 

stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

                                                                       § 3. 

1.Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. 

2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam – I Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice. 

                                                                                        § 4. 

Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz  na  stronie  internetowej  miasta. 

                                                                        § 5. 

Nadzór nad Zarządzeniem powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

                                                                                           

                                                                                         § 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

 

 

                                                                                                                         Prezydent Miasta Mysłowice  

 

  (-) Dariusz Wójtowicz 

  
 

 

Otrzymują: 
1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 1 egz. 

2. Wydział Organizacyjny, Kadr i Plac 1 egz. 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38/22 
Prezydenta Miasta Mysłowice  
z dnia 31 stycznia 2022 r.  

 
 
 
 

lp.  Nazwa klubu dyscyplina 
sportowa Otrzymane środki  

1. 
Klub Sportowy Mysław 

 
 

tenis stołowy 65 000,00 zł 

2. 

Klub Sztuk i Sportów Walki 
"SHOGUN" 

 
 

sztuki walki 70 000,00 zł 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" 
 
 

judo 80 000,00 zł 

4. 

"ROAN" Fight Club Mysłowice 
 
 

ju-jitsu,judo,boks 80 000,00 zł 

5. 

UKS Karkosz Team 
 
 

ju-jitsu,judo 80 000,00 zł 

6. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"CHROMIK" 

 
 

lekka atletyka 55 000,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie PACO TEAM 

 kickboxing 28 000,00 zł 

8. 

Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy 
 

„Siła Mysłowice” 
zapasy 80 000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Uzasadnienie 

 

Do Zarządzenia nr 38/22 z dnia 31.01.2022r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej pod 

nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2022 r. – sport młodzieżowy indywidualny.” 

 

31.12.2021r. zakończył się termin  składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2022r. – 

sport młodzieżowy indywidualny”. 

 

W budżecie Miasta Mysłowice na 2022 r. została zabezpieczona kwota 1 300 000,00 zł. 

Bez rozpatrzenia pozostała oferta  

1. Fundacja  „Sport i Edukacja” 

2. Mysłowicki Klub Karate 

3. Truchtacz Mysłowice  

 

Spis ofert klubów sportowych zawierający informacje o: nazwie klubu, dyscyplinie sportowej, kwocie 

wnioskowanej: 

 

Lp. nazwa klubu dyscyplina sportowa kwota wnioskowana 

1. 
Klub Sportowy Mysław tenis stołowy 

 
115 000,00 zł 

2. Klub Sztuk i Sportów Walki "SHOGUN" sztuki walki   70 000,00 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" judo 112 200,00 zł 

4. "ROAN" Fight Club Mysłowice ju-jitsu,judo,boks 127 500,00 zł 

5. UKS Karkosz Team ju-jitsu,judo 190 200,00 zł 

6. Uczniowski Klub Sportowy "CHROMIK" lekka atletyka   60 900,00 zł 

7. Stowarzyszenie PACO TEAM Mysłowice  kickboxing   50 200,00 zł 

8. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy 
„Siła Mysłowice” zapasy 131 000,00 zł 

9. Fundacja „Sport i Edukacja” badminton  34 600,00 zł 

10. Mysłowicki Klub Karate karate 15 000,00 zł 

11. Truchtacz Mysłowice lekka atletyka 44 960,00 zł 

 

Oferty były oceniane przez członków Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem nr 16/22 

Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 stycznia 2022r. 

 

Weryfikacja złożonych ofert obejmowała między innymi: termin złożenia oferty, zgodności 

dokumentów z Zarządzeniem Prezydenta, zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, 

termin i miejsce realizacji zadania, koszt realizacji zadania, wnioskowana wysokość dotacji, wpływ 

realizacji zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Mysłowice, 

zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do działalności sportowej, zwiększenie aktywizacji 

wspólnoty samorządowej w zakresie uprawiania sportu, pobudzenie kreatywności klubów w celu 

osiągnięcia wyników sportowych przez zawodników, pozyskiwanie sponsorów, realizacja programu 

szkolenia sportowego, uczestnictwo w zawodach, organizacja zawodów sportowych, korzystanie  

z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych, wynagrodzenia kadry szkoleniowej, możliwości 

realizacji zadania przez klub, poziom sportowy klubu określony miejscem, kalkulacje finansową 

zadania: czytelność, poprawność, przejrzystość, promocję Miasta przez klub sportowy, ocenę 

realizacji zadania ubiegłego roku: terminowość, sposób rozliczania, działalność klubu zgodnie  

ze statutem. 



 

 

 

W postępowaniu w odniesieniu do poszczególnych klubów uwzględniono następujące kryteria: 

 

1. Klub Sportowy Mysław – tenis stołowy  
Udział w turniejach rangi wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej, promocja Miasta ,wysokie wyniki sportowe, integracja 
środowiska lokalnego 

2. Klub Sztuk i Sportów Walki "SHOGUN – sztuki walki  
Wysoko wyszkolona karda trenerska, sport popularny wśród mieszkańców, udział w zawodach sportowych, wysokie osiągnięcia 
sportowe, promocja Miasta, integracja środowiska lokalnego 

3. Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" – judo  
Wysokie osiągnięcia sportowe na arenie krajowej I międzynarodowej, promocja Miasta wysoko wykwalifikowana kadra trenerska 
tworzenie warunków dla uprawiania sportów a w szczególności sportów walki, integracja środowiska lokalnego 

4. "ROAN" Fight Club Mysłowice - ju-jitsu,judo,boks 
Wysokie osiągnięcia sportowe na arenie krajowej I międzynarodowej, promocja Miasta wysoko wykwalifikowana kadra trenerska 
tworzenie warunków dla uprawiania sportów a w szczególności sportów walki, integracja środowiska lokalnego 

5. UKS Karkosz Team - ju-jitsu,judo 
Wysokie osiągnięcia sportowe na arenie krajowej I międzynarodowej, promocja Miasta wysoko wykwalifikowana kadra trenerska 
tworzenie warunków dla uprawiania sportów a w szczególności sportów walki, integracja środowiska lokalnego 

6. Uczniowski Klub Sportowy "CHROMIK" - lekka atletyka 
uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na obszarze Miasta, udział w zawodach na szczeblu 
wojewódzkim jaki i ogólnopolskim, zwiększenie aktywizacji wspólnoty samorządowej w zakresie uprawiania sportu, samodzielna 
organizacja zawodów i imprez, promocja miasta  

7. Stowarzyszenie PACO TEAM Mysłowice - kickboxing 
Wysoko wyszkolona karda trenerska, wysokie osiągnięcia sportowe na arenie krajowej I międzynarodowej, promocja Miasta, 
integracja środowiska lokalnego 

8. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy – zapasy 
Wysokie osiągnięcia sportowe na arenie krajowej I międzynarodowej, promocja Miasta wysoko wykwalifikowana kadra trenerska 
tworzenie warunków dla uprawiania sportów a w szczególności sportów walki, integracja środowiska lokalnego 

 
 


