
Informacje o konkursach ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego 

w dziedzinie kultury w 2008 roku.

W roku 2008 ogłoszone zostały dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego w dziedzinie kultury. 

Na  realizację  ofert  w  2008  roku  Zarząd  Powiatu  Wodzisławskiego  przeznaczył  kwotę 

12.000,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były statutowo działające w obszarze kultury:

a) organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku 

publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki  organizacyjne  podległe  organom  administracji  publicznej  lub  przez  nie 

nadzorowane.

Pierwszy  konkurs  ofert  na  kwotę  7.000,00  zł  został  ogłoszony  przez  Zarząd  Powiatu 

Wodzisławskiego  na  posiedzeniu,  które  odbyło  się  6  grudnia  2007  roku  i  dotyczył 

przedsięwzięć, których realizacja przypadała na okres od 6 lutego do 30 czerwca 2008 r.  

Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury wpłynęło 7 ofert. Na posiedzeniu Komisji 

Konkursowej dnia 17 stycznia 2008 r., wszystkie oferty zostały sprawdzone pod względem 

merytorycznym  oraz  poprawności  formalnej.  Po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji 

Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r., 

podjął decyzję przyznaniu dotacji następującym podmiotom.

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana 
kwota

1.
Miejski Ośrodek 

Kultury w Radlinie
„VIII Radliński Turniej Piosenki” 2.570 zł

2. Polski Związek 

Niewidomych – Koło 

„To już wiosna Panie i Panowie”. Powiatowe 

Integracyjne Spotkanie z Kulturą

2.000 zł



w Wodzisławiu Śl.

3.
Miejski Ośrodek 

Kultury w Radlinie

„Mała Poleczka – Wędrówki po Europie Ciąg 

Dalszy”. V Radliński Festiwal Najmłodszych 

„Umuzykalnienie i Utanecznienie Dzieci 

Najmłodszych” – cz. V Warsztatów dla 

Nauczycieli”

1.400 zł

 

22  kwietnia  2008  r.  Zarząd  Powiatu  Wodzisławskiego  ogłosił  konkurs  ofert  na  kwotę 

6.030,00 zł, na zadania realizowane w okresie od 1 lipca do 12 grudnia 2008 roku. Wszystkie 

sześć ofert,  które wpłynęły,  zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Na posiedzeniu 

w dniu 19 czerwca 2008 roku, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej zadecydował o przyznaniu dotacji następującym podmiotom. 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana 
kwota

1. Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne „UFF”

„Fort 2008” 3.000 zł

2. Wodzisławskie Centrum 
Kultury

„Wodzisławski Przegląd Debeściaków 
Kabaretowych WPADKa”

1.900 zł

3. Miejski Ośrodek Kultury w 
Radlinie

„Ścieżki, Ogrody i Pejzaże Śląskie 2008” – 
V edycja imprez promujących plastykę

1.130 zł



Informacje o konkursach ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego

w dziedzinie sportu lub rekreacji w 2008 roku.

W roku 2008 ogłoszone zostały dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego w dziedzinie sportu lub rekreacji. 

Na  realizację  ofert  w  2008  roku  Zarząd  Powiatu  Wodzisławskiego  przeznaczył  kwotę 

20.000,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były statutowo działające w obszarze kultury:

a)  organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku 

publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane.

Pierwszy  konkurs  ofert  na  kwotę  10.000,00zł  został  ogłoszony  przez  Zarząd  Powiatu 

Wodzisławskiego  na  posiedzeniu  w  dniu  6  grudnia  2007,  który  dotyczył  przedsięwzięć 

realizowanych w okresie od 6 lutego do 30 czerwca 2008 r. Na realizację zadań publicznych 

z zakresu sportu lub rekreacji wpłynęły 4 ofert. Na posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 

17 stycznia 2008 r., wszystkie oferty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym oraz 

formalnym.  Po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Konkursowej,  Zarząd  Powiatu 

Wodzisławskiego,  na  posiedzeniu  w dniu  23 stycznia  2008 r.,  podjął  decyzję  przyznaniu 

dotacji następującym podmiotom.

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana 
kwota

1. Miejski Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Jedynka” w Pszowie 

„Organizowanie imprez, zajęć i zawodów 

sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców 

powiatu wodzisławskiego poprzez organizację 

3.500 zł



cyklu turniejów GRAND PRIX Starostwa 

Powiatowego w tenisie stołowym dzieci i 

młodzieży ”

2.

Polski Związek 

Niewidomych – Koło 

w Wodzisławiu 

Śląskim

„Poprzez jednodniowe integracyjne wyprawy 

rowerowe do…”
2.675 zł

3.

Uczniowski Klub 

Sportowy „RONIN” 

w Radlinie

„Trening sztuk walki wzmacnia ciało, ale również 

kształtuje charakter”
2.500 zł

Podsumowanie 8.675,00 zł
 

22 kwietnia 2008 r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił drugi konkurs ofert na kwotę 

11.325,00 zł, na zadania realizowane w okresie od 1 lipca do 12 grudnia 2008 roku. 

W konkursie nie została złożona żadna oferta.

 


