
 

Program współpracy  
Powiatu Wodzisławskiego  
z organizacjami 
pozarządowymi  
oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego             
na 2016 rok  



 

     Program określa: 

 

 cel główny i cele szczegółowe,  

 formy, zasady oraz zakres przedmiotowy 

współpracy Powiatu z organizacjami,  

 priorytetowe zadania publiczne,  

 okres realizacji Programu,  

 sposób realizacji Programu,  

 

 



 wysokość środków planowanych na jego 

realizację, 

 sposób oceny realizacji  Programu, 

 informację o sposobie tworzenia Programu 

oraz o przebiegu konsultacji,  

 tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert na realizację 

zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego. 

 



  Cel główny Programu: 

   Budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem  

a podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego oraz pobudzanie nowych 

inicjatyw i aktywności społecznych na rzecz 

zaspokojenia potrzeb społecznych                  

i podnoszenia poziomu życia  mieszkańców 

powiatu  



 

 
Współpraca Powiatu z organizacjami 
odbywać się będzie na następujących 
zasadach: 
  

1. pomocniczości 
2. suwerenności stron 
3. partnerstwa 
4. efektywności 
5. uczciwej konkurencji 
6. jawności 

 
 



   Przedmiotem współpracy Powiatu         

z organizacjami jest realizacja zadań 

publicznych Powiatu Wodzisławskiego,  

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy    

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  



    

   Program obejmuje okres       

  od 1 stycznia 2016 do 31 
grudnia 2016 r. 



Formy współpracy 

Współpraca między Powiatem a organizacjami 
realizowana jest w 3 płaszczyznach: 

1. Współpraca w zakresie tworzenia polityk 
publicznych 

2. Współpraca w zakresie realizacji zadań 
publicznych 

3. Współpraca w zakresie wzmacniania 
infrastruktury dla ngo i warunków społecznej 
aktywności 



Formy współpracy 

 

 

 FORMA FINANSOWA 

 

 FORMA POZAFINANSOWA 



Finansowe formy współpracy  

1. zlecanie organizacjom zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego wraz z udzieleniem dotacji na 

sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 

2. zlecanie organizacjom zadań publicznych wraz       

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 

dofinansowanie ich realizacji w trybie art. 19a ustawy 

3. zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej 

4. udzielanie organizacjom zamówień w trybie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  



Pozafinansowe formy współpracy  

1. wzajemne informowanie się  o planowanych 

kierunkach działalności  i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków działań poprzez: 

-publikowanie ważnych informacji  w „Wieściach 

Powiatu Wodzisławskiego” oraz na stronie 

internetowej Powiatu lub na facebooku, 

- udział przedstawicieli organizacji w obradach sesji 

Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu, 

- udział  w konferencjach, seminariach, 

warsztatach, szkoleniach i innych spotkaniach, 

 2. współpraca z organizacjami przy organizowaniu 

imprez własnych Powiatu,  

 



Pozafinansowe formy współpracy  

3. wdrożenie elektronicznego systemu składania wniosków o 
sfinansowanie lub dofinansowania realizacji zadań 
publicznych, 

4. prowadzenie zakładki informacyjno-konsultacyjnej dla 
organizacji na stronie www.powiatwodzislawski.pl,  

5. organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, 
konferencji, spotkań służących m. in. wymianie 
doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności 
funkcjonowania organizacji, 

6. tworzenie w razie potrzeby przez Zarząd wspólnych 
zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i 
inicjatywnym, 

 



Pozafinansowe formy współpracy  

7. konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego 
podjętą na podstawie przepisu art. 5 ust. 5 ustawy, 

8. promocję działalności organizacji dotyczącą realizacji 
zadań publicznych Powiatu, na które organizacje otrzymały 
dofinansowanie, 

9. promowanie idei przekazywania 1 % podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji        
o statusie pożytku publicznego działających na terenie 
powiatu, 

10. możliwość objęcia patronatem Starosty 
Wodzisławskiego przedsięwzięć  realizowanych w ramach 
działalności pożytku publicznego przez organizacje,  

 

 

 



Pozafinansowe formy współpracy  

11. udostępnianie organizacjom materiałów 
informacyjnych oraz promujących Powiat,  

12. włączenie organizacji w opracowywanie polityki 
oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016-
2025, 

13. współpraca z organizacjami w zakresie tworzenia 
programów z zakresu doradztwa zawodowego, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, programów 
profilaktycznych, 

14. zwiększanie aktywności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie działań wolontariatu, 

15. działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

 



   

  Priorytetowe zadania publiczne 
Powiatu Wodzisławskiego na 2016 r.  



   

   Kultura i ochrona dóbr 
kultury   



Kultura i ochrona dóbr kultury 
oraz dziedzictwa narodowego 
1)podejmowanie działań na rzecz integracji 
społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez 
kulturalnych, 

2)promowanie tradycji kulturalno-społecznych Powiatu    
i twórczości ludowej Powiatu, 

3)wydawanie niekomercyjnych publikacji poświęconych 
kulturze i/lub historii Powiatu, 

4)organizowanie  plenerowych  imprez  kulturalnych      
o   zasięgu lokalnym i regionalnym, 

5)organizacja wydarzeń kulturalnych w szczególności: 
festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, 
występów artystycznych, 

6)organizacja konferencji, warsztatów i seminariów. 

 



Dotacje na zadania publiczne   

z zakresu kultury w 2015 r.  
Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji 

OTWARTY KONKURS OFERT- wpłynęło 7 ofert, z czego 4 spełniły wymogi formalne, Zarząd zdecydował                o przyznaniu dotacji 

3 podmiotom 

1. 
Stowarzyszenie sympatyków zespołu tanecznego 

"Miraż" z siedzibą w  Wodzisławiu śląskim 

Taneczne Oskary - Miraż 

zaprasza do tańca 

  

4 840,00 zł 

  

2. 
Fundacja muzyczna orkiestry KWK Anna im. Wiktora 

Kamczyka z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

Powiatowe spotkanie  

z muzyką 

  

7 400,00 zł 

  

3. 

Śląski związek chórów  i orkiestr z siedzibą                 

w Katowicach / Towarzystwo Śpiewu "Cecylia"            

z siedzibą  w Rydułtowach 

III Festiwal Pieśni  

z Pogranicza 

  

3 980,00 zł 

  

Łączna kwota: 16 220,00 zł 

NA PODSTAWIE ART. 19 A- TZW. „MAŁE GRANTY”- wpłynęły 3 oferty, Zarząd przyznał dotację 1 podmiotowi 

1.   

Stowarzyszenie "Czyń dobro" na rzecz 

niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i 

placówek specjalnych z siedzibą  w Wodzisławiu 

Śląskim 

Tańczmy razem 6 984,00 zł 

Łączna kwota wydatkowana na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury: 23 204,00 zł 



                  

 

                    Sport  



 

 

Sport  
 1)organizacja  imprez sportowo-rekreacyjnych, a także 

widowisk sportowych  odbywających się dla 

mieszkańców na terenie powiatu, 

2)organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych  ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

powiatu, 

3)organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców na 

terenie powiatu, 

4)wspieranie  działań  mających  na  celu  wydanie  

opracowań i publikacji sportowych. 

 



Dotacje na zadania publiczne z 

zakresu sportu w 2015 r.  

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

OTWARTY KONKURS OFERT- wpłynęło 21 ofert, z czego 13 ofert spełniło wymogi formalne, Zarząd 

zdecydował                o przyznaniu dotacji 9 podmiotom 

1. 

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 

2. 
Klub Sportowy "FORMA" z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim 

Festiwal Biegowy 2015  

o Puchar Starosty Powiatu 

Wodzisławskiego 

4 520,00 zł 

3. 
Siatkarski Klub Górnik Radlin z siedzibą  

w Radlinie 

III Grand Prix Starosty Wodzisławskiego  

w siatkówce plażowej 

6 750,00 zł 

4. 

Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy z siedzibą  

w Marklowicach 

Puchar Śląska  

i Ogólnopolskie Spotkanie UKS  

w biegach na nartorolkach 

5 800,00 zł 

5. 

Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS"  

z siedzibą  

w Rydułtowach 

 Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego  

w kolarstwie "Rower to zdrowie" 

3 900,00 zł 

6. 
Klub Sportowy "FORMA" z  siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim 

I Olimpiada Zimowa Powiatu 

Wodzisławskiego 

2 900,00 zł 



7. 
Klub Sportowy "FORMA" z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim 

II Mistrzostwa Powiatu 

Wodzisławskiego  

w Nordic Walking 

3 450,00 zł 

8. 
Klub Sportowy "Naprzód" Rydułtowy  

z siedzibą w Rydułtowach 

Wychowanie przez sport - 

Powiatowy Turniej Szkół 

podstawowych w halowej 

piłce nożnej 

4 880,00 zł 

9. 
Klub Sportowy "WICHER WILCHWY" z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim 

Wicher w Powiecie 

Wodzisławskim 

6 300,00 zł 

Łączna kwota: 40 000 zł 

NA PODSTAWIE ART. 19 A- TZW. „MAŁE GRANTY”- wpłynęły 2 oferty, Zarząd przyznał dotację 2 podmiotom 

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 

Łączna kwota wydatkowana na zadania z zakresu sportu: 47 900,00 zł 



 

 

Turystyka i krajoznawstwo  



Turystyka i krajoznawstwo 

 

1)organizacja imprez i przedsięwzięć turystycznych,  

2)wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój turystyki 

i krajoznawstwa w powiecie, 

3)wspieranie  działań  mających  na  celu  wydanie  

opracowań i publikacji promujących  Powiat w zakresie 

krajoznawstwa i turystyki. 

 



W 2015 roku żadna organizacja 

pozarządowa nie złożyła swojej 

oferty na realizację zadań 

publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa  



 

 

Ochrona i promocja zdrowia 



Ochrona i promocja zdrowia 
Popularyzacja zagadnień mających na celu podniesienie 
wiedzy na temat promocji zdrowia i zapobiegania chorobom,    
w tym w szczególności dotyczących: 

 

1)działań edukacyjnych dla mieszkańców powiatu ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży  na temat 
zasad racjonalnego odżywiania i chorób, do których może 
prowadzić nieprawidłowe odżywianie tj. otyłość, nadwaga, 
anoreksja, bulimia, ortoreksja, 

2)działań w zakresie profilaktyki uzależnień od dopalaczy, 
narkotyków, alkoholu, komputera, internetu, hazardu, 
pornografii, telefonu wśród dzieci i młodzieży powiatu, 

3)edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

4)upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, 
kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 
psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

 



Dotacje na zadania publiczne   

z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia w 2015 r.  

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji 

OTWARTY KONKURS OFERT- wpłynęło 6 ofert, z czego 4 oferty spełniły wymogi formalne, Zarząd zdecydował                

o przyznaniu dotacji 1 podmiotowi 

1. 
Fundacja "Akademia Rozwoju 

Kreatywnego" z siedzibą  w Marklowicach 

"Jedz i bądź zdrów"  

  

2 304,00 zł 

Łączna kwota: 2 304,00 zł 



 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 



Wspieranie osób niepełnosprawnych 

1)prowadzenie działalności na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu, 

2)prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                
w różnych typach placówek przy udziale rodziców i opiekunów, 

3)prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

a)mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, 

b)rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się            
z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem 
i z niepełnosprawnością intelektualną; 

4)organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób                   
z niepełnoprawnością, wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach. 

 



Dotacje na zadania publiczne         

z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w 2015 r.  

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

OTWARTY KONKURS OFERT- wpłynęły 2 oferty, obie spełniły wymogi formalne, Zarząd zdecydował                      

o przyznaniu dotacji 2 podmiotom 

1. 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych w Rydułtowach 

Ja i mój świat 14 929,00 zł 

2. 
Wodzisławskie Stowarzyszenie 

Amazonek 

Nie tylko leki leczą 6 615,00 zł 

Łączna kwota: 21 544,00 zł 



  Łączna wysokość środków 
planowanych na realizację 

Programu w 2016 roku wynosi  

142 000 zł 
 



 

 

Sposób realizacji Programu  



 

Sposób oceny realizacji 
Programu  



Informacja o sposobie 
tworzenia Programu oraz   
o przebiegu konsultacji  



Tryb powoływania          

 i zasady działania komisji 
konkursowych do 
opiniowania ofert              

w otwartych konkursach 
ofert  


