
Ogłoszenie z dnia 24.02.2011 roku
ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2011. 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu 
Opis 

przedsięwzięcia 
Łączny 
koszt 

projektu */

Kwota 
dotacji na 

dany projekt 

Uzasadnienie przyjęcia 
zgłoszonego projektu

2 3 4 5 6 7 8
1. LKS „Bełk” „Sport i rekreacja dla 

wszystkich”
Organizowanie  szko-
leń,  systematyczne 
treningi oraz udział w 
rozgrywkach  piłki 
nożnej.

49 540,50 zł 27 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
działalności sportowej w dyscyplinie piłki nożnej. 
Osiąga  dobre  wyniki  w  rywalizacji  sportowej. 
Klub  prowadzi  szkolenie  4 drużyn:  seniorzy  kl. 
Okr.,  i  kl.  C.,  Juniorzy St.         i  Trampkarze 
Młodsi. Pozytywnie  ocenia  się  dotychczasową 
współpracę Gminy z klubem, co daje gwarancję 
dobrej  realizacji  zadania  oraz  właściwe 
wykorzystanie środków dotacyjnych. 

2. LKS „Borowik” 
Szczejkowice

„Udział  drużyn  LKS 
Borowik  Szczejko-
wice  w  rozgrywkach 
piłki  nożnej  na 
szczeblu ŚZPN klasy 
okręgowej  oraz 
podokręgu  Rybnik 
juniorów  i  tramp-
karzy”

Organizowanie  szko-
leń, poprawa wyników 
sportowych,  udział 
Klubu w rozgrywkach 
piłki nożnej.

37 970,00 zł 22 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
działalności sportowej                 w dyscyplinie 
piłki  nożnej.  Osiąga dobre  wyniki  w  rywalizacji 
sportowej.  Klub  prowadzi  szkolenie  3 drużyn: 
seniorzy kl. Okr.,  Juniorzy St.                    i  
Trampkarze   Starsi. Pozytywnie  ocenia  się 
dotychczasową współpracę Gminy z klubem, co 
daje  gwarancję  dobrej  realizacji  zadania  oraz 
właściwe wykorzystanie środków dotacyjnych. 

3. KS „Płomień” Czuchów „ Płomień pali się do 
piłki nożnej”

Organizacja  zajęć 
szkoleniowo-treningo-
wych, udział    w roz-
grywkach piłki nożnej.

62 562,00 zł 21 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
działalności sportowej w dyscy-plinie piłki nożnej. 
Osiąga  dobre  wyniki  w  rywalizacji  sportowej. 
Klub prowadzi szkolenie 4 drużyn: seniorzy kl. B, 
Juniorzy  St.  i  Trampkarze  Starsi  i  Młodsi. 
Pozytywnie  ocenia  się  dotychczasową 
współpracę Gminy z klubem, co daje gwarancję 
dobrej  realizacji  zadania  oraz  właściwe 
wykorzystanie środków dotacyjnych. 
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4. LKS „Dąb” Dębieńsko „Propagowanie  i 

rozwój piłki nożnej w 
LKS  „Dąb” 
Dębieńsko  w  2011 
roku”

Organizowanie  szko-
lenia  oraz  udział 
w  rozgrywkach  piłki 
nożnej.

81 210,00 zł 14 000,00 
zł.**/

Oferta  kompletna,  spełnia  kryteria  konkursowe. 
Klub nie posiada własnego boiska – w budowie. 
Posiada  duże  możliwości  realizacji  zadania, 
tradycje          i doświadczenie w prowadzeniu 
działalności sportowej w dyscyplinie piłki nożnej. 
Osiąga  dobre  wyniki  w  rywalizacji  sportowej. 
Klub prowadzi szkolenie 4 drużyn: seniorzy kl. B, 
Juniorzy St.  i  Trampkarze Starsi  i  Młodsi. Klub 
otrzymał  dotację  po  3-letnim  okresie 
wykluczenia. 

5. LKS „Ruch” Stanowice „Zagrajmy o sukces” Organizowanie  szko-
leń,  zajęcia  trenin-
gowe,  udział  w  roz-
grywkach piłki nożnej.

32 060,00 zł 14 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
działalności sportowej                 w dyscyplinie 
piłki  nożnej.  Osiąga dobre  wyniki  w  rywalizacji 
sportowej.  Klub  prowadzi  szkolenie  3 drużyny: 
seniorzy kl. B,  Juniorzy St. i Młodsi. Pozytywnie 
ocenia  się  dotychczasową  współpracę  Gminy 
z  klubem,  co  daje  gwarancję  dobrej  realizacji 
zadania  oraz  właściwe  wykorzystanie  środków 
dotacyjnych. 

6. KS „Piast” L-ny „Sportowe 
Leszczyny”

Organizowanie  szko-
leń,  udział  w  roz-
grywkach  i  turniejach 
piłki nożnej.

84 430,00 zł 27 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
działalności sportowej w dyscypl-inie piłki nożnej 
i  skata  sportowego.  Osiąga  dobre  wyniki  w 
rywalizacji sportowej. Klub prowadzi szkolenie  2 
drużyn  młodzieżowych  –  Juniorzy  St.  -  Liga 
Wojewódzka i Trampkarze Starsi i sekcję skata 
sportowego.  Pozytywnie  ocenia  się 
dotychczasową współpracę Gminy               z 
klubem,  co  daje  gwarancję  dobrej  realizacji 
zadania  oraz  właściwe  wykorzystanie  środków 
dotacyjnych. 
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7. UKS „Polho” Czuchów „Prowadzenie  szko-

lenia  z  zakresu  piłki 
ręcznej  oraz  udział 
zespołów  UKS  6 
POLHO  Czuchów  w 
rozgrywkach  na 
szczeblu  wojewódz-
kim  organizowanych 
przez  ŚZPR  w  Ka-
towicach” 

Organizowanie  szko-
leń  w  formie  zajęć 
sportowo  treningo-
wych,  obozów  spor-
towych, udział  w roz-
grywkach  piłki  ręcz-
nej.

31 465,60 zł 19 500,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje i doświadczenie         w prowadzeniu 
działalności sportowej                 w dyscyplinie 
piłki  ręcznej  dziewcząt.  Osiąga dobre  wyniki  w 
rywalizacji sportowej. Klub prowadzi szkolenie  2 
drużyn:  juniorki                    i  młodziczki. 
Pozytywnie  ocenia  się  dotychczasową 
współpracę  Gminy      z  klubem,  co  daje 
gwarancję  dobrej  realizacji  zadania  oraz 
właściwe wykorzystanie środków dotacyjnych. 

8. MKS „MOSiR” 
Czerwionka-Leszczyny

„Szkolenie  dzieci 
i  młodzieży  oraz 
udział w rozgrywkach 
i  turniejach  drużyn 
MKS  MOSiR  Czer-
wionka-Leszczyny”

Prowadzenie  zajęć 
szkoleniowych  dla 
młodzieży,  obozy 
szkoleniowe, udział w 
rozgrywkach  piłki 
nożnej.

78 220,00 zł 27 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje i doświadczenie         w prowadzeniu 
działalności sportowej                 w dyscyplinie 
piłki  nożnej.  Osiąga dobre  wyniki  w  rywalizacji 
sportowej.  Klub  prowadzi  szkolenie  3 drużyn 
młodzieżowych – Trampkarze Starsi i 2 drużyny 
Trampkarzy  Mł.  Pozytywnie  ocenia  się 
dotychczasową współpracę Gminy z klubem, co 
daje  gwarancję  dobrej  realizacji  zadania  oraz 
właściwe wykorzystanie środków dotacyjnych. 

9. KS „Skoczek” „Szachy  dla  wszyst-
kich”

Prowadzenie  zajęć 
szkoleniowych,  udział 
w  turniejach  szacho-
wych.

19 990,00 zł 9 000,00 zł. Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje i doświadczenie          w prowadzeniu 
działalności sportowej                 w dyscyplinie 
szachy.  Osiąga  dobre  wyniki  w  rywalizacji 
sportowej.  Klub  prowadzi  szkolenie  2 drużyn: 
Seniorzy  i  Juniorzy.  Pozytywnie  ocenia  się 
współpracę  Gminy      z  klubem,  co  daje 
gwarancję  dobrej  realizacji  zadania  oraz 
właściwe wykorzystanie środków dotacyjnych. 

10. LKS „Orzeł” Palowice „Konkurs  projektów 
w  zakresie  rozwoju 
sportu w 2011 roku”

Organizowanie  zajęć 
treningowych,  udział 
w turniejach i  rozgry-
wkach piłki nożnej.

27 500,00 zł 14 000,00 zł. 
**/

Wniosek kompletny, spełnia kryteria konkursowe. 
Klub posiada duże możliwości realizacji zadania, 
tradycje i doświadczenie         w prowadzeniu 
działalności sportowej                 w dyscyplinie 
piłki  nożnej.  Osiąga dobre  wyniki  w  rywalizacji 
sportowej.  Klub  prowadzi  szkolenie  2 drużyn: 
seniorzy kl. B, Juniorzy St. Pozytywnie ocenia się 
dotychczasową współpracę Gminy               z 
klubem,  co  daje  gwarancję  dobrej  realizacji 
zadania  oraz  właściwe  wykorzystanie  środków 
dotacyjnych. 
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11. LKS „Unia” Książenice „Udział  drużyn  LKS 

Unia  Książenice 
w  rozgrywkach  piłki 
nożnej,  organizowa-
nych  przez  PZPN 
w roku 2011”

Organizowanie  szko-
leń,  udział  w  roz-
grywkach piłki nożnej.

28 330,00 zł 10 500,00 zł. Oferta  kompletna,  spełnia  kryteria  konkursowe. 
Klub  prowadzi  sprawę  uregulowania  kwestii 
własności  działek na których mieści  się boisko. 
Posiada  duże  możliwości  realizacji  zadania, 
tradycje  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
działalności sportowej w dyscyplinie piłki nożnej. 
Osiąga przeciętne wyniki w rywalizacji sportowej. 
Klub prowadzi szkolenie 2 drużyn: seniorzy kl. C, 
i Trampkarze Starsi. Klub otrzymał dotację po 3-
letnim okresie wykluczenia. 

Razem 205 000,00 
zł. 

*/ - uwzględnia się dotację oraz pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. wkład własny rzeczowy, praca wolontariuszy, 
lokal, materiały itp.) z orientacyjną wyceną.      

**/ - pierwsza dotacja po wykluczeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta 
zatwierdził ostateczny wynik konkursu w dniu 24.02.2011 roku


