
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.89.2023 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 16 marca 2023 r. 

w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 r. w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) a także uchwały nr LIII/526/22 Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2023 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 r. po zapoznaniu się 
z wnioskami Komisji Opiniującej oferty, powołanej zarządzeniem nr OR.0050.60.2023 Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji 
pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 
realizację zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, dokonano wyboru następujących ofert: 

lp. Nazwa podmiotu Przyznana kwota 
dotacji 

Rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez ogólnomiejskie imprezy sportowo-
rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne 
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK” 

tytuł zadania publicznego: To tylko sport. 
30 239,00 zł 

2. Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” 
tytuł zadania publicznego: VIII Międzynarodowy Turniej Bokserski „Boxing Day” o 
puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

20 105,00 zł 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Miasta. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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