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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  22001100  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 2010 r., nr 

234, poz. 1536) 
 

 

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

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

Wodzisławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia 

realizowane w 2010 roku. 

12 listopada 2009 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego w dziedzinie kultury, sportu lub rekreacji w roku 2010.  

Na realizację w/w zadań Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 37000 zł. Na 

zadania z zakresu kultury – 17000 zł,  na zadania z zakresu sportu lub rekreacji 20000 zł. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były statutowo działające w obszarze 

konkursowym:  

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) spółdzielnie socjalne,  

e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane.  

W otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury wpłynęło 6 wniosków.  

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 14 stycznia 2010 roku wszystkie oferty zostały 

sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Po zapoznaniu się  

z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, na posiedzeniu w dniu 20 
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stycznia 2010 roku, postanowił przyznać dotacje w łącznej wysokości 6325 zł następującym 

podmiotom: 

 

Lp.  Nazwa instytucji, która 

otrzymała 

dofinansowanie 

 

Tytuł zadania  Kwota dotacji  

1.  Miejski Ośrodek Kultury 

w Pszowie  

„Przegląd Szkolnych Zespołów 

Tanecznych Powiatu 

Wodzisławskiego”  

3325,00 zł  

2.  Grupa Artystyczna 

KONAR w Rydułtowach 

„Pracownia Artystycznych Wrażeń- 

PAW”  

3000,00 zł  

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu lub rekreacji 

wpłynęło 12 wniosków. Na posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 14 stycznia 2010 roku 

wszystkie oferty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym  

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

Wodzisławskiego postanowił przyznać dotacje w łącznej wysokości 8675 zł następującym 

podmiotom: 

 

Lp.  Nazwa instytucji, która 

otrzymała 

dofinansowanie 

 

Tytuł zadania  Kwota dotacji  

1.  Miejski Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka” 

w Pszowie  

„Organizowanie imprez, zajęć 

i zawodów sportowo-

rekreacyjnych dla mieszkańców 

Powiatu Wodzisławskiego 

poprzez organizację cyklu 

turniejów GRAND PRIX 

Starostwa Powiatowego w tenisie 

stołowym dzieci i młodzieży” 

3930,00 zł 

2.  Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Integracji 

Europejskiej  

„I Powiatowy Turniej Piłki 

Halowej >GIMHAL 2010< dla 

szkół gimnazjalnych Powiatu 

Wodzisławskiego”  

2555,00 zł 

3.  Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Integracji 

Europejskiej  

„III Turniej Piłki Halowej >HAL 

CUP 2010< dla szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu 

Wodzisławskiego”  

2190,00 zł 

 

Ponadto w sierpniu 2010 r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał w trybie art. 19 a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- tzw. 

mały grant- dotację w wysokości 6000 zł dla Stowarzyszenia Promocji Aktywnego 
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Wypoczynku „SPAW” na realizację zadania publicznego pn.” Organizacja XXV Kolarskich 

Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników”.   

 

Na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczona była kwota 12 000 

zł (Uchwała nr 78/2010  Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19.05.2010). Nie przyznano 

żadnej dotacji ponieważ na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. 

 

1.2 W oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 

214, poz. 1407 z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. nr 29, poz. 

172), Zarząd Powiatu Wodzisławskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie zlecił ze środków PFRON realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych czterem organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 40000 zł. 

 
                    

Lp. 

 

Nazwa instytucji, która otrzymała 

dofinansowanie 

 

Liczba 

przedsięwzięć 

 

Kwota dotacji 

1. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  1 3000,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych Rydułtowy 
1 9000,00 zł 

3. 
Fundacja na Dobro Pomocy Społecznej  

i Ochrony Zdrowia 
1 13000,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„Pokochaj Mnie” Gorzyczki 
1 15000,00 zł 

 
 

1.3 W 2010 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał również dofinansowanie na 

realizację zadań dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na 

łączną kwotę 51366,47 zł. 

 

Lp. 

 

Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 

 

Liczba 

przedsięwzięć 

 

Łączna kwota 

dofinansowania 

1. 
Polski Związek Niewidomych   

w Wodzisławiu Śl. 
3 11686,00 zł 
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2. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Wodzisław Śl. 
3 1991,47 zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa 1 1610,00 zł 

5. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  3 6084,00 zł 

6.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych Rydułtowy 
5 11865,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„Pokochaj Mnie” Gorzyczki 
4 12790,00 zł. 

8 Stowarzyszenie „Radlińska Przystań” 1 5340,00 zł 

 

1.4 Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zlecił także realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej  Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej w zakresie prowadzenia Domu Pomocy 

Społecznej w Wodzisławiu Śląskim oraz Caritasowi Archidiecezji Katowickiej w zakresie 

prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim.  

Na realizacje w/w zadań Powiat Wodzisławski przekazał w 2010 roku łączną kwotę  

2 139 409,00 zł: 

a) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. – kwota dotacji: 1043257 zł. 

b) prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. - kwota dotacji:     1096152 zł 

 

2 ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, KONSULTACJI 

 

2.1 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało razem z Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych z Rybnika cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

z zakresu wypełniania wniosków grantowych do programu Działaj Lokalnie VII. W trakcie 

szkoleń można było się zapoznać z regulaminem, wymogami formalnymi i specyfiką 

konkursu. Szkolenia odbyły się w Radlinie (7.06.2010 r.), Rydułtowach (8.06.2010 r.), Lubomi 

(15.06.2010 r.), Wodzisławiu Śląskim (16.06.2010 r.), Pszowie (22.06.2010 r.) oraz 

Marklowicach (22.06.2010 r.). 

2.2 W dniu 16 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu wodzisławskiego w sprawie konsultacji projektu Strategii Zarządzania Zmianą 

Gospodarczą. W pracach nad stworzeniem tego dokumentu aktywny udział brali 

przedstawiciele miast i gmin powiatu wodzisławskiego, jak również organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. Ich zaangażowanie 

było niezbędne dla wypracowania partnerskiego systemu zarządzania zmianą gospodarczą 
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i uzasadnione z punktu widzenia diagnozy różnych obszarów strategicznych np. zatrudnienia, 

przedsiębiorczości czy edukacji.  

2.3 27 września 2010 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się konsultacje 

„Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.   

 

3 INNE FORMY WSPÓŁPRACY 

 

3.1 Współpraca prowadzona przez wydziały/komórki Starostwa Powiatowego 

 

Lp. Nazwa 

organizacji/podmiotu 

Rodzaj  współpracy 

1.  Sekcja Turystyki Rowerowej 

„Koło” przy Towarzystwie 

Przyjaciół Pszowa 

współpraca podczas Powiatowego Rajdu Rowerowego 

2010 Wodzisław Śląski-Olza.  

 

2. Klub Sportowy „Forma” 

Wodzisław Śląski 

współpraca podczas organizacji Wakacyjnego Turnieju 

Siatkówki Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty 

Powiatu Wodzisławskiego 

 

3. Caritas Archidiecezji 

Katowickiej-Warsztaty 

Terapii Zajęciowej Św. 

Hiacynta i Franciszek 

w Wodzisławiu Śląskim 

współpraca podczas organizacji Powiatowej Olimpiady 

Osób Niepełnosprawnych 

4. Polski Związek 

Niewidomych-Koło 

Wodzisław Śląski 

współpraca podczas Dni Promocji Zdrowia-wrzesień 

2011 r.-organizacja przygotowała stoisko, na którym 

zaprezentowano pomoce dla niewidomych i 

niedowidzących 

 

3.2 Współpraca prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy 

 

Lp. Nazwa 

organizacji/podmiotu 

Rodzaj  współpracy 

1. Marklowickie 

Stowarzyszenie Kobiet oraz 

Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych z Radlina 

współpraca na zasadzie pomocy przy rekrutacji osób 

bezrobotnych prowadzona przez doradców 

zawodowych-na kursy i warsztaty organizowane 

w ramach projektu „Wiedza oknem na świat” 

2. Caritas Archidiecezji 

Katowickiej 

współpraca na zasadzie pomocy przy rekrutacji osób 

bezrobotnych prowadzona przez doradców 

zawodowych-na szkolenia i warsztaty organizowane w 

ramach projektu „Dla siebie i dla innych-aktywizacja 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

3. Towarzystwo Charytatywne 

„Rodzina” 

uczestnictwo w konferencji w ramach projektu „Inna 

perspektywa-program wsparcia dla otoczenia osób 

wykluczonych społecznie oraz długotrwale 
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bezrobotnych mieszkańców budynku socjalnego i 

klientów Banku Żywności PEAD w Wodzisławiu Śl.” 

4. Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych z Radlina 

uczestnictwo w konferencji w ramach projektu Lokalne 

Fora „Radlin dla młodych” 

 

3.3 Współpraca prowadzona przez powiatowe szkoły i  placówki oświatowe  

 

Lp. Nazwa 

organizacji/podmiotu 

Rodzaj  współpracy 

1.  Fundacja Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

- udział młodzieży w corocznym Finale Wielkiej   

   Orkiestry Świątecznej Pomocy 

2. Stowarzyszenie Olimpiad 

Specjalnych 

- udział w organizowanych olimpiadach, zawodach 

sportowych 

3. Stowarzyszenie Zdrowia 

„Rodzina” 

-  prelekcje na temat szkodliwości palenia 

4. Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie  

Dobroczynne 

 - prelekcje na temat szkodliwości picia alkoholu 

5. Fundacja „Wspólnota 

Dobrej Woli” 

- udział w zbiórkach na rzecz Wodzisławskiego  Ośrodka 

Rehabilitacji i Terapii  Dzieci i Młodzieży 

6. Polski Czerwony Krzyż - organizacja akcji krwiodawstwa, 

- zbiórka pieniędzy dla biednych rodzin, 

- organizacja paczek świątecznych,  

- udział w olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia 

7. Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych w Radlinie 
- współudział w organizacji „Festiwalu   Organizacji 

Pozarządowych”  

- udział uczniów w programie „Lokalne fora” w ramach 

działań Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności   

8. Forum Firm Miasta Radlin - udział młodzieży szkolnej w Targach Ogro – Dom  

9. Radlińskie Towarzystwo 

Kulturalne 

- udział młodzieży w cyklicznie organizowanych 

prelekcjach i wystawach 

10. Ochotnicza Straż Pożarna - współorganizowanie alarmów przeciw pożarowych, 

-  współorganizowanie warsztatów pomocy 

przedmedycznej 

11. Towarzystwo Charytatywne 

„Rodzina” 

- współorganizacja koncertu charytatywnego,  

 - udział artystyczny młodzieży w koncercie, 

- zbiórka na rzecz potrzebujących, 

- partnerstwo w programie: Inna Perspektywa- program 

wsparcia dla otoczenia osób wykluczonych społecznie 

oraz długotrwale bezrobotnych mieszkańców budynku 

socjalnego i klientów banku żywności PAD w 

Wodzisławiu Śl. – wsparcie psychologiczne. 

12. Uczniowski Klub Sportowy 

„Omega” 

- udział w zajęciach i organizacja turniejów tenisa 

stołowego 

13. Uczniowski Klub Sportowy 

„Ognisko” Rydułtowy 

- organizacja różnych zawodów szachowych w tym 

o zasięgu ogólnopolskim 
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15. Sekcja  Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

- organizacja imprezy andrzejkowej dla dzieci  ze 

Świetlicy „Radość Życia” oraz wolontariat na rzecz 

podopiecznych świetlicy  

16. Klub Sportowy „Górnik” 

Pszów 

- organizacja zawodów sportowych 

17. Fundacja Charytatywna  

im. ks. Biskupa Czesława 

Domina-wspólnota 

- wspieranie działalności ośrodka w Żorach, 

- organizacja pogadanek dla rodziców na temat uzależnień  

18. Fundacja dzieciom „Zdążyć  

z pomocą”  

- działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów klas 

integracyjnych  

19. Fundacja Nasza ziemia - organizacja akcji „Sprzątanie świata”, „Dni Ziemi” 

20. Grupa Inicjatyw Twórczych  

w Rydułtowach 

- współorganizacja projektu edukacyjnego „Wyobraźnia 

ważniejsza od wiedzy”  

21. Stowarzyszenie Szkół 

Tischnerowskich „Drogami 

Tischnera” 

- udział w „Dniach Tischnerowskich” w Krakowie, 

konkursach, rajdach, spotkaniach 

22. Wodzisławski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

- przygotowanie imprez – Spotkania Kolędowe, 

Andrzejki, - udział w imprezie szkolnej „Biesiada 

Śląska” 

23. Polski Związek 

Niewidomych – Koło 

Wodzisław Śląski 

- pomoc w przygotowaniu Walnego Zgromadzenia 

24. Stowarzyszenie 

Wychowanków ZS im. 14 

Puku Powstańców Śląskich 

- organizacja spotkań absolwentów, 

- udział członków stowarzyszenia w imprezach szkolnych 

25. Fundacja Pro Futuro  - udział w akcji charytatywnej „Święta dla wszystkich” 

26. Fundacja na Rzecz 

Niewidomych  

i Niepełnosprawnych 

w Gdyni 

- udział w akcji „Szkoło pomóż i Ty” (sprzedaż cegiełek) 

27. Towarzystwo „Nasz Dom”  

w Warszawie  

- udział w akcji pod patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej „Góra Grosza” 

 

 

3.4  Ponadto przekazano organizacjom pozarządowym informacje m.in. na temat możliwości 

składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2010 roku do Zarządu Województwa 

Śląskiego, możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł – m.in. na temat 

otwartych konkursów na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa publicznego oraz w dziedzinie kultury 

i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r. dla organizacji pozarządowych ogłoszonych 

przez Urząd Marszałkowski. 

3.5 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu w sierpniu 2010 roku uruchomił na stronie 

internetowej Starostwa zakładkę 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 
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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. 


