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SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  ZZAARRZZĄĄDDUU  PPOOWWIIAATTUU  WWOODDZZIISSŁŁAAWWSSKKIIEEGGOO  NNAA  

TTEEMMAATT    RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  PPOOWWIIAATTUU  

WWOODDZZIISSŁŁAAWWSSKKIIEEGGOO  ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII  OORRAAZZ  

PPOODDMMIIOOTTAAMMII  PPRROOWWAADDZZĄĄCCYYMMII  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  PPOOŻŻYYTTKKUU  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WW    22001155  RR..  

Sprawozdanie sporządzono w związku z zapisem art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 239) 

 
 

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

1.1 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego dnia 13 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 

Powiatu Wodzisławskiego w zakresie  kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki  

i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia realizowane w 2014 roku. Konkurs obejmował 

przedsięwzięcia realizowane w okresie od 16 stycznia 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku. 

Na realizację w/w zadań Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 82 000 zł. Na zadania 

z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury – 25 000 zł,  na zadania z zakresu sportu - 40 000 zł,  

na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 5 000 zł, na zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia - 12 000 zł.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były statutowo działające  

w obszarze konkursowym:  

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

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 

celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 



 2 

W otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury wpłynęło 7 ofert.  

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego postanowił 

przyznać dotacje w łącznej wysokości 16 220,00 zł następującym podmiotom: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Śląski Związek Chórów I Orkiestr  

z siedzibą w Katowicach/ 
Towarzystwo Śpiewu Cecylia  

„III Festiwal Pieśni z Pogranicza” 3 980,00 zł 

2. 
Fundacja Muzyczna Orkiestry 

KWK Anna im. Wiktora Kamczyka 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„Powiatowe spotkanie z muzyką” 7 400,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie Sympatyków 
Zespołu Tanecznego Miraż z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„Taneczne Oskary -Miraż zaprasza 
do tańca” 

4 840,00 zł 

 

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyczyna nieprzyznania 
dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Moje 

Miasto z siedzibą  
w Rydułtowach 

„Kultura niemieckiej 
mniejszości narodowej  

w powiecie 
wodzisławskim” 

6 350,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

2. 
Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie  

z siedzibą w Pszowie 

Wieczór w Bazylice - 
spektakl muzyki i światła 

6 000,00 zł 
Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

3. 
Stowarzyszenie "Razem 
na Szybiku" z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim 
Śląska Ziemia Żywicielka 7 700,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

4. 
Stowarzyszenie "Razem 
na Szybiku" z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim 

Obserwatorium 
kulturalne powiatu 

wodzisławskiego 
6 300,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wpłynęło 21 ofert. 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał dotacje 

w łącznej wysokości 40 000,00 zł następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy z siedzibą w 
Marklowicach 

„Puchar Śląska i Ogólnopolskie 
Spotkanie UKS w biegach na 

nartorolkach” 
5 800,00 zł 
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2. 
Klub Sportowy „FORMA”  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
I Olimpiada Zimowa Powiatu 

Wodzisławskiego 
2 900,00 zł 

3. 
Klub Sportowy „WICHER 
WILCHWY” z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim 

„Wicher w Powiecie 
Wodzisławskim” 

6 300,00 zł 

4.  
Klub Sportowy „FORMA”  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„II Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego w Nordic 

Walkingu” 
3 450,00 zł 

5. 
Klub Sportowy „FORMA”  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„Festiwal Biegowy 2015  
o Puchar Starosty Powiatu 

Wodzisławskiego” 
4 520,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie "Czyń dobro"  
na rzecz niepełnosprawnych 
uczniów i absolwentów szkół  

i placówek specjalnych z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

„IV Powiatowy Integracyjny 
Turniej w Kręgle dla osób 

niepełnosprawnych 
intelektualnie” 

 1 500,00 zł 
 

7. 
Siatkarski Klub Górnik Radlin  

z siedzibą w Radlinie 

„III Grand Prix Starosty 
Wodzisławskiego  

w siatkówce plażowej” 
6 750,00 zł 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"FENIKS" z siedzibą  
w Rydułtowach 

„Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego  

w kolarstwie "Rower to zdrowie" 
3 900,00 zł 

9. 
Klub Sportowy "Naprzód" 

Rydułtowy z siedzibą 
 w Rydułtowach 

„Wychowanie przez sport - 
Powiatowy Turniej Szkół 

podstawowych w halowej piłce 
nożnej” 

4 880,00 zł 

 

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty: 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyczyna nieprzyznania 
dotacji 

1. 
Rybnicki Młodzieżowy 

Klub Sportowy  
z siedzibą w Rybniku 

II Młodzieżowy Turniej 
Bokserski - Memoriał 

prof. Antoniego Motyczki 
5 100,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

2. 
Klub Skata Sportowego 

"Marcel" z siedzibą  
w Radlinie 

Skat dziedzictwem Śląska 1 620,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 
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3. 

Uczniowski 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy z siedzibą  

w Marklowicach 

Podwójne uderzenie 7 780,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

4. 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Baszta"  

z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

Niebanalna dyscyplina 
sportu - szachy nazwane 

"królewską grą" 
4 781,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych 

5. 
Ludowy Klub Jeździecki 

"Tynka" z siedzibą  
w  Skrzyszowie 

Zawody Konne  
w skokach przez 

przeszkody o "Puchar 
Starosty 

Wodzisławskiego" 

4 098,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

6.  
Fundacja "Wspólnota 

Dobrej Woli" z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

Sport, ruch i rekreacja 
dzieci niepełnosprawnych 

w magicznych krainach 
zwierząt 

20 380,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

7. 

Fundacja "Akademia 
Rozwoju Kreatywnego"  

z siedzibą  
w Marklowicach 

Truchtem do celu - cykl 
zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci  
w wieku przedszkolnym 

6 138,60 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

8. 

Bushi Rybnicki Klub 
Sportowy Karate  

Jiu -Jitsu z siedzibą  
w Rybniku 

Zwiększenie dostępności 
uprawniania karate jiu 

jitsu wśród dzieci  
i młodzieży na terenie 

powiatu wodzisławskiego 

6 931,75 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

9. 

Klub Sportowy 
"Naprzód" Rydułtowy  

z siedzibą  
w Rydułtowach 

Sport i rekreacja dzieci  
i rodziców - sportowy 

camp piłkarskiego 
przedszkola Zabrze  

i Naprzodu Rydułtowy 

9 700,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

10. 

Stowarzyszenie 
Karkoszka CUP  

z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

Rozpowszechnienie 
sportu wśród 

mieszkańców powiatu 
wodzisławskiego 

7 843,40 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

11. 

Ludowy Klub Sportowy 
"NAPRZÓD 46" Zawada  

z siedzibą  
w  Wodzisławiu Śląskim 

Turniej piłki nożnej 
juniorów o "Puchar 

Starosty Wodzisławia 
Śląskiego" 

4 600,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

12. 
Klub Sportowy "Gosław 

Jedłownik" z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

Z piłką na okrągło 8 530,00 zł 
Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 
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W otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 7 ofert. Po zapoznaniu 

się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu przyznał dotację jednemu podmiotowi w wysokości 

2 304,00 zł. 

Lp. 
Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Przyznana kwota 
dotacji 

1. Fundacja "Akademia Rozwoju 
Kreatywnego" z siedzibą  

w Marklowicach 
"Jedz i bądź zdrów" 2 304,00 zł 

 

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty: 

1. 

Fundacja  "FENIX-
Powstań do Życia"  

z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

"Powiatowy Dzień 
Trzeźwości" 

3 600,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

2. 
Forum Firm Miasta 

Radlin z siedzibą  
w Radlinie 

"Za Pan Brat ze 
zdrowiem" 

9 300,00 zł 
Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

3. 

Wodzisławski 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

"Letnia Akademia 
Seniora-aktywnie po 

zdrowie" 
5 210,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

4. 
Stowarzyszenie "Razem 
na Szybiku" z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim 

"Razem, zdrowo  
i aktywnie" 

5 800,00 zł 

Oferta nie spełnia wymogu § 7 
ust. 13 ogłoszenia 
konkursowego stanowiącego, 
że dotacja może zostać 
udzielona, jeżeli projekt 
uzyskał co najmniej 30 
punktów na 45 punktów 
możliwych do uzyskania. 

5. 
Klub Sportowy 

"FORMA" z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

"Morsowanie-
hartowanie" 

3 340,00 zł 
Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

6.  

Wodzisławskie 
Stowarzyszenie 

Amazonek z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim 

„W trosce o zdrowie” 3 150,00 zł 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

 

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa nie wpłynęła żadna oferta.  
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1.2 W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- tzw. „małe granty” 

w 2015 r. wpłynęło 5 ofert: 

- w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury  oferty złożyły 3 podmioty: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Całkowity 

koszt zadania 
w zł 

Kwota 
wnioskowana 

w zł 

1 
Fundacja "INICJATYWA" 
Bytom 

"AVOCADO  w programie 
muzyki rozrywkowej -  
A capella" 

10 600,00 zł 9 400,00 zł 

2 
Stowarzyszenie Grupa 
Inicjatyw Twórczych w 
Rydułtowach 

"Parada Strachów - 
organizacja warsztatów dla 
dzieci i młodzieży oraz 
realizacja happeningu 
podczas wodzisławskiej 
Nocy Teatrów" 

6 090,00 zł 5 220,00 zł 

3 

Stowarzyszenie "Czyń Dobro"  
na rzecz niepełnosprawnych 
uczniów i absolwentów szkół 
i placówek specjalnych  
w Wodzisławiu Śląskim 

"Tańczmy razem!" 8 976,00 zł 6 984,00 zł 

 

- w zakresie sportu ofertę złożyły 2 podmioty: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  

Całkowity 
koszt 

zadania  
w zł 

Kwota 
wnioskowana w zł 

1 
Klub Sportowy "SWD 
Wodzisław Śląski" 

"Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej Dziewczyn dla 
Uczennic Szkół 
Gimnazjalnych" 

3 536,00 zł 2 800,00 zł 

2 
Rybnicki Młodzieżowy Klub 
Sportowy 

"II Młodzieżowy Turniej 
Bokserski - Memoriał 
prof. Antoniego 
Motyczki" 

10 810,00 5 100,00 zł 

 

 Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał dotacje w formie „małego 

grantu” następującym  podmiotom: 

w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie "Czyń Dobro"  
na rzecz niepełnosprawnych 
uczniów i absolwentów szkół  

i placówek specjalnych 
w Wodzisławiu Śląskim 

"Tańczmy razem!" 6 984,00 zł 
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w zakresie sportu 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Klub Sportowy "SWD 

Wodzisław Śląski" 

"Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
Dziewczyn dla Uczennic Szkół 

Gimnazjalnych" 
2 800,00 zł 

2. 
Rybnicki Młodzieżowy Klub 

Sportowy 

"II Młodzieżowy Turniej Bokserski 
- Memoriał prof. Antoniego 

Motyczki" 
5 100,00 zł 

 

1.3 6 maja 2015 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs na realizację zadań 

publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Na realizację w/w zadania Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 30 000,00 zł.  

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

wpłynęły 2 oferty. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

przyznał dotacje w łącznej wysokości 21 544,00 zł następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

„Nie tylko leki leczą” 6 615,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Rydułtowach 
„Ja i mój świat” 14 929,00 zł 

 
 

1.4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało również dotacje w wysokości 96 208,67 zł dla 

organizacji pozarządowych bez trybu konkursowego. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 

   

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Warsztat Terapii 

Zajęciowej św. Hiacynta 
i Franciszek w Wodzisławiu Śl. 

Dotacja na działalność bieżącą 74 206,67 zł  

2. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek z 
siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

„Twoje zdrowie w Twoich rękach” 11 202,00 zł 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa z siedzibą w Pszowie 

„Międzynarodowy dzień Osób 
Niepełnosprawnych”   

 
1 700,00 zł 
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4. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych    
z siedzibą w Rydułtowach 

„Festiwal twórczości artystycznej 
osób niepełnosprawnych „TO JA” 

6 500,00 zł 

  5. 
Stowarzyszenie „Radlińska 

Przystań” z siedzibą  
w Radlinie 

„Niedaleko na Śląsku  
- tuż za miedzą” 

2 600,00 zł  

  
 
Dotacji nie otrzymały następujące podmioty: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskow
ana kwota 

dotacji 
Przyczyna nieprzyznania dotacji 

1. 
Polski Zwiazek 

Niewidomych koło 
w  Wodzisławiu Śl. 

„Zwiedzamy Łowicz-miasto 
polskiej historii  

i ludowej wycinanki”-
kilkudniowy wyjazd 

turystyczno-rekreacyjny 
osób niepełnosprawnych” 

4 092,60 zł 
Rezygnacja z realizacji zadania 
przed rozpatrzeniem 
merytorycznym oferty. 

2. 
Polski Zwiazek 

Niewidomych koło 
w  Wodzisławiu Śl. 

„Dotknąć kultury-
kulturalne zadanie dla osób 

niepełnosprawnych” 
1 500,00 zł 

Rezygnacja z realizacji zadania 
przed rozpatrzeniem 
merytorycznym oferty. 

3. 
Polski Zwiazek 

Niewidomych koło 
w  Wodzisławiu Śl. 

„Nordick Walking-pasją bez 
granic …-cykliczne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla 
osób niepełnosprawnych” 

1 920,00 zł 
Rezygnacja z realizacji zadania 
przed rozpatrzeniem 
merytorycznym oferty. 

4. 
Polski Zwiazek 

Niewidomych koło 
w  Wodzisławiu Śl. 

„Rekreacja na basenie-
cykliczne zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla osób 
niepełnosprawnych” 

850,56 zł 
Rezygnacja z realizacji zadania 
przed rozpatrzeniem 
merytorycznym oferty. 

 

 Dotacje przyznane zostały na podstawie następujących przepisów prawa: 

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 sierpnia 1997 rok  (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze . zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 63, poz. 587); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015, poz. 926). 

1.5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku  przekazało na rzecz Caritas Archidiecezji 

Katowickiej kwotę 470 750 zł w związku z prowadzeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Połomi  (umowa została zawarta w 2014 roku na podstawie otwartego konkursu 

ofert). 
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2 ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW  

2.1 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych  

z Rybnika zorganizował cykl szkoleń z zakresu wypełniania wniosków grantowych do programu 

DZIAŁAJ LOKALNIE IX współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz 

Akademię Rozwoju Filantropii – szkolenia odbyły się: 5.05.2015 w Wodzisławiu Śląskim oraz  

14.05.2015 w Gorzycach. 

2.2 Dnia 15 października 2015 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie 

z organizacjami pozarządowymi, podczas którego konsultowano projekt „Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 r.” 

2.3 Dnia 15 października 2015 r. w trakcie spotkania z organizacjami pozarządowymi omówiono 

również zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie z dnia 5 sierpnia 2015 r., szczególnie w odniesieniu do otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego.   

 

3 KONSULTOWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. konsultowano z organizacjami 

pozarządowymi oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego następujące projekty 

uchwał Rady Powiatu (uchwały podano wg. kolejności konsultowania, a nie kolejności przyjęcia ich 

przez Radę Powiatu): 

3.1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

3.2 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

3.3 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego  

za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 
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3.4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

3.5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 

2015-2025”. 

3.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie 

mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach-Gmina 

Lubomia. 

3.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

3.8 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. 

3.9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym. 

3.10 Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie 

lub agregację popytu mieszkańców powiatu wodzisławskiego na usługi związane 

z szerokopasmowym dostępem do Internetu. 

3.11 Projekt uchwały sprawie  przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2016-2026. 

3.12 Projekt uchwały w sprawie  ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego  

za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 

3.13 Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok”. 

3.14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego. 
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3.15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

3.16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania.  

3.17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/457/2014 rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim. 

3.18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi dziecka 

w Gorzyczkach. 

 

4 INNE FORMY WSPÓŁPRACY 

 

4.1 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

poprzez  udział przedstawicieli NGO w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. W 2015 r. odbyły się 

4 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które dotyczyły m.in.: zaopiniowania kryteriów 

podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji 

zatrudnienia na rok 2015, wydania opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia  

w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego w roku szkolnym 2015/2016, wydania 

opinii w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.   

4.2 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu  Śląskim realizując zadania z zakresu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych skierował w 2015 r. 13 osób na staż do organizacji 

pozarządowych. 

4.3 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych jest ciałem opiniodawczym i doradczym władz 

Powiatu, funkcjonującym w oparciu o ustawę o rehabilitacji i zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz stosowne przepisy wykonawcze. Kadencja Rady trwa 4 lata, a do 

zakresu jej działania należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez 
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Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. W 2015 roku odbyło się 5 

spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

4.4 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu we współpracy z Biurem Prasowym na bieżąco aktualizuje 

zakładkę na stronie internetowej Powiatu dla organizacji pozarządowych pn. ”ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE NGO”. W zakładce publikowane są m.in. informacje na temat otwartych 

konkursów ofert na zadania publiczne, projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, roczny Program współpracy oraz sprawozdania 

z realizacji Programu. W zakładce znajduje się również dokument pn.: „Wykaz organizacji  

na terenie powiatu wodzisławskiego”, gdzie podane są dane teleadresowe organizacji z terenu 

powiatu wraz z krótką informacją na temat podstawowych celów działania. Na stronie 

internetowej można również znaleźć informacje na temat posiedzeń Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląski, gdzie zamieszczane są protokoły  

ze spotkań oraz opinie do projektów uchwał. 

4.5 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu w 2015 r. przekazał materiały informacyjno-promocyjne 

Powiatu Wodzisławskiego m.in. takim organizacjom pozarządowym jak: MKS „ZORZA” Wodzisław 

Śląski, MKS Wodzisław Śląski,   MKP „Odra Centrum”, Ludowy Klub Jeździecki „TYNKA”, 

Stowarzyszenie Florystów Polskich, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK „Anna” 

w Pszowie, Siatkarski Klub Górnik Radlin, Stowarzyszenie „Vladislavia”, Forum Firm Miasta Radlin, 

Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”, LKS Turza Śląska.  

5 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju, opiniowanie 

projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie 

opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy 

i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami 

pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania 

tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych. 

W 2015 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim (PRDPP) 

2 kadencji pracowała w następującym składzie: Przewodnicząca – Maria Kopsztejn, 

Wiceprzewodniczący – Adam Ubraniec (złożył rezygnację z członkostwa w PRDPP dnia 18 sierpnia 

2015 r.), Wiceprzewodnicząca-Danuta Hajok (wybrana na tę funkcję dnia 10.09.2015), Sekretarz - 

Barbara Jasińska-Musik, Członkowie- Michał Lorek, Mateusz Góral, Dariusz Prus, Katarzyna 

Brachmańska, Anna Białek, Joanna Stanisz-Cebula, Adam Bosowski (dołączył do PRDPP dnia  
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25 sierpnia 2015 r.). W 2015 roku PRDPP spotkała się na 10 spotkaniach, na których 

zaopiniowano 18 projektów uchwał Rady Powiatu. Członkowie PRDPP spotkali się  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 15.10.2015 r. podczas spotkania 

konsultacyjnego dotyczącego Programu współpracy na 2016 r.   

   

6 REALIZACJA PROJEKTÓW „INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZACHODNIEGO” 

ORAZ „RAZEM ZNACZY LEPIEJ” 

 

6.1 Od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku Powiat Wodzisławski realizował projekt pn.: 

„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w partnerstwie z Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych, Powiatem Rybnickim, Miastem Rybnik, Powiatem Raciborskim oraz Miastem 

Jastrzębie-Zdrój. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

Celem głównym projektu było podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z subregionu 

zachodniego poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej 

i osobom fizycznym zainteresowanym działalnością  w podmiotach ekonomii społecznej. Powiat 

Wodzisławski jako Partner w realizacji projektu  jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa 

bieżącego, promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz 

prowadzenie działań informacyjnych. 

Z działalności Inkubatora korzystały podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej m.in. 

organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego – stowarzyszenia, kluby, 

fundacje, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje kościelne, 

spółdzielnie pracy, koła gospodyń wiejskich oraz osoby indywidualne zainteresowane założeniem 

takiej organizacji. 

Organizacje korzystały z pomocy w zakresie m.in. zakładania podmiotów, formalno-prawnych 

aspektów funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej, zarządzania organizacją, 

pozyskiwania źródeł finansowania działalności czy przygotowania i rozliczania projektów 

społecznych oraz z porad specjalistycznych, np. księgowych, marketingowych czy też prawnych. 

Organizacje bezpłatnie korzystały także m.in. z: kserokopiarki, sprzętu komputerowego  

czy Internetu, które są dostępne były w Inkubatorze zlokalizowanym w budynku Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a.  
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W 2015 roku zrealizowano 101 doradztw bieżących (w tym również doradztwa grupowe) – ilość 

porad udzielonych w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela: 

 

L.p. miesiąc liczba 
doradztw 

1. Styczeń 2015 22 

2. Luty 2015 19 

3. Marzec 2015 18 

4. Kwiecień 2015 15 

5. Maj 2015 12 

6 Czerwiec 2015 15 

 Razem: 101 

 

6.2. Od 2 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku  Powiat Wodzisławski wraz z Centrum Inicjatyw 

Społecznych CRIS z Rybnika wspólnie w partnerstwie realizował projekt „Razem znaczy lepiej”- 

priorytet V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -którego głównym celem jest 

poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w powiecie 

wodzisławskim. 

W 2015 roku odbyły się warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz pracownikami 

jst z terenu powiatu wodzisławskiego, podczas których zaprezentowano rezultaty projektu oraz 

zaprezentowano portal do konsultacji społecznych funkcjonujący pod adresem www.konsultacje-

powiatwodzislawski.pl. Celem powstania portalu było włączenie jak najszerszego grona NGO  

do dyskusji nad aktami prawnymi, dokumentami oraz działaniami administracji publicznej czy 

instytucji, które podejmują istotne decyzje z zakresu polityk publicznych. 

Rezultatem realizowanego projektu oprócz powstania ww. narzędzia internetowego był zakup 

generatora aplikacyjnego i sprawozdawczego do realizacji zadań publicznych w ramach serwisu 

Witkac.pl. 

W czerwcu 2015 r. odbyła się konferencja prezentująca rezultaty projektu, tj.  opracowano Strategię 

Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025, przygotowano Wieloletni Programu 

Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na lata 2016-2020, 

przeprowadzono diagnozę trzeciego sektora, opracowano wspólną wizję współpracy oraz wspólnych 

definicji i zasad ustawowych między jednostką samorządu terytorialnego a organizacjami 

pozarządowymi, zaprezentowano funkcjonalność generatora aplikacyjnego i sprawozdawczego  

do realizacji zadań publicznych oraz portalu do konsultacji społecznych on – line. 

http://www.konsultacje-powiatwodzislawski.pl/
http://www.konsultacje-powiatwodzislawski.pl/
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6.3 W ramach realizacji projektów „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”  

oraz „Razem znaczy lepiej” 21 maja 2015 roku na rynku w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano   

po raz trzeci „Festiwal Organizacji Pozarządowych”, w którym czynny udział wzięło 20 podmiotów 

ekonomii społecznej działających na terenie powiatu wodzisławskiego.  Prezentacje artystyczne, 

pokazy, wystawy, działania warsztatowe dostępne w tamtym dniu na wodzisławskim rynku 

dowodziły różnorodności tematycznej działań podejmowanych przez lokalne stowarzyszenia oraz ich 

dużego potencjału. Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mieli okazję zobaczyć występy Zespołu 

Tanecznego „Miraż” wspieranego przez Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż” 

oraz podziwiać umiejętności aktorów działających w Fundacji Teatru Wodzisławskiej Ulicy TWU. 

Ciekawą oprawę muzyczną stanowiły występy muzyków z Fundacji Muzycznej Orkiestry KWK Anna 

im. Wiktora Kamczyka. Spore emocje wzbudzały pokazy sztuk walk w wykonaniu członków 

Stowarzyszenia Klubu Sportowego Langren Shihan oraz pokazy udzielania pomocy przedmedycznej 

przygotowane przez strażaków z OSP w Biertułtowach. Zainteresowani mogli wsiąść do wozu 

strażackiego czy zapoznać się ze sprzętem jakim posługują się strażacy podczas akcji ratowniczych.  

Z kolei dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej Powstaniec Śląski 

możliwa była również przejażdżka zabytkowym motocyklem po wodzisławskim rynku. Stowarzyszenie 

Razem na Szybiku działające między innymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska przygotowało 

dla najmłodszych eko-warsztaty plastyczne, w ramach których wspólnie wykonywano kwiaty  

z papieru oraz malowano kartonowe domki. Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego 

zorganizowała ciekawy pokaz eksperymentów fizycznych.  

W Festiwalu Organizacji Pozarządowych wzięły udział następujące organizacje:  

Stowarzyszenie Fotobalans, Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja Feniks-powstań  

do życia, Spółdzielnia Socjalna Najlepśniki, Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora 

Kamczyka, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzycach, Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”, Klub 

Sportowy „Forma”, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek, Zakład 

Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Stowarzyszenie Piękne Anioły, Fundacja Teatru Wodzisławskiej Ulicy – TWU, Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”, Fundacja Akademia Rozwoju 

Kreatywnego, Stowarzyszenie Langren Shihan z Radlina, Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu 

Tanecznego Miraż, Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej Powstaniec Śląski, 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów. 
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7 WYNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

Zgodnie z Rozdziałem X. „Sposób oceny realizacji programu” otrzymano następujące wartości 

realizacji Programu w 2015 roku: 

 Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2015 r. – 2 

 Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert - 37 

 Ilość dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego 

(w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19 a ustawy) - 18 

 Ilość przeprowadzonych szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, 

mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji - 3 

 Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

statutowej działalności tych organizacji - 18 

 Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym 

utworzonych przez Zarząd Powiatu - 3 

 

 


