SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016

Sprawozdanie sporządzono w związku z zapisem art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

KWIECIEŃ 2017

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego dnia 5 stycznia 2016 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2016 r. z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury,
sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
Na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 82 000,00 zł,
w tym:
 25 000,00 zł – na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury,
 40 000,00 zł – na zadania z zakresu sportu,
 5 000,00 zł – na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
 12 000,00 zł – na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wykres nr 1:
Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego
w 2016 r. z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, ochrony i promocji zdrowia, sportu oraz
turystyki i krajoznawstwa

5 000,00 zł

25 000,00 zł

kultura i ochrona dóbr
kultury
ochrona i promocja
zdrowia
sport
turystyka i
krajoznawstwo

40 000,00 zł

12 000,00 zł
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Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były statutowo działające w obszarze
konkursowym:
 organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,


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,



stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,



spółdzielnie socjalne,



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.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony
dóbr kultury wpłynęło 13 ofert, z czego 11 ofert zostało negatywnie ocenionych pod względem
formalnym. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
postanowił przyznać dotacje w łącznej wysokości 10 244,00 zł następującym podmiotom:

LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

1.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
SATURATOR

„Pani zabija pana – Festiwal
kryminału”

6 020,00 zł

2.

Fundacja Akademia Rozwoju
Kreatywnego

„Malujemy razem piękny Powiat
Wodzisławski”

4 224,00 zł

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA DOTACJI

1.

Fundacja Eduarte

„VIII Festiwal Piosenki
Anglojęzycznej SING
ALONG”

2 250,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

2.

Stowarzyszenie
„Razem na Szybiku”

„Śląski Festiwal Moczki”

9 000,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

3.

Fundacja Teatru
Wodzisławskiej Ulicy –
TWU

„Teatr w każdej
miejscowości”

21 535,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych
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4.

Stowarzyszenie
„Vladislavia”

„Powiatowe
etnoinspiracje”
„Teatralnie Zakręceni –
spotkania ze sztuką
teatralną z warsztatami
dla społeczności lokalnej
Powiatu
Wodzisławskiego”
„MIKS na tropie tradycji
górniczych Powiatu
Wodzisławskiego”

6 900,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

18 080,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

4 960,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

5.

Stowarzyszenie
„Nasz Wodzisław”

6.

Stowarzyszenie
„Miłośnicy Innowacji
Kulturalno-Społecznej”

7.

Stowarzyszenie
„Miłośnicy Innowacji
Kulturalno-Społecznej”

„Kryminalna noc
w bibliotece”

1 460,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

8.

Fundacja Muzyczna
Orkiestry KWK Anna
im. Wiktora Kamczyka

„Powiatowe inspiracje
muzyczne”

12 036,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

9.

Stowarzyszenie
MOJE MIASTO

„Tragedia Górnośląskanieznane losy
mieszkańców, jako
element ochrony
dziedzictwa kulturowego
ziemi wodzisławskiej”

16 169,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

10.

Forum Firm
Miasta Radlin

„Kuba – wyspa jak wulkan
gorąca”

11 561,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

11.

Fundacja
W Każdym Wieku

„Konferencja Arteterapiasztuka w edukacji i terapii”

11 550,00 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.

Klub Sportowy „FORMA”

„Festiwal Biegowy 2016 o Puchar
Starosty Powiatu Wodzisławskiego”

4 520,00 zł

2.

Klub Sportowy „FORMA”

„Wieczorny Bieg Drużynowy
pod Księżycem o Puchar Starosty
Powiatu Wodzisławskiego”

4 760,00 zł

3.

Klub Sportowy „FORMA”

„III Mistrzostwa Powiatu
Wodzisławskiego w Nordic Walking”

3 675,00 zł

4.

Stowarzyszenie Karkoszka CUP

„Rozpowszechnianie Rozgrywek
Karkoszka Cup wśród mieszkańców
Powiatu Wodzisławskiego”

8 935,00 zł
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5.

Siatkarski Klub Górnik Radlin
z siedzibą w Radlinie

„IV Gran Prix Starosty
Wodzisławskiego w siatkówce
plażowej”

8 900,00 zł

6.

Stowarzyszenie "CZYŃ DOBRO”
na rzecz niepełnosprawnych uczniów
i absolwentów szkół i placówek
specjalnych z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim

„V Powiatowy Integracyjny Turniej
w Kręgle dla osób
niepełnosprawnych”

1 570,00 zł

7.

Uczniowski Międzyszkolny Klub
Sportowy z siedzibą w Marklowicach

„Puchar Śląska i Ogólnopolskie
Spotkania UKS w biegach
na nartorolkach”

7 640,00 zł

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA DOTACJI
oferta spełniła wymogi
formalne, została
oceniona pod względem
merytorycznym, jednakże
dotacja nie została
przyznana ze względu
na wyczerpanie środków
finansowych
oferta spełniła wymogi
formalne, została
oceniona pod względem
merytorycznym, jednakże
dotacja nie została
przyznana ze względu
na wyczerpanie środków
finansowych

Fundacja Akademia
Rozwoju Kreatywnego

„Sport dla dzieci”

4 309,00 zł

2.

Stowarzyszenie Karkoszka
CUP

„Amatorski turniej piłki
nożnej dla mieszkańców
Powiatu
Wodzisławskiego
organizowany przez
Stowarzyszenie
Karkoszka CUP”

3 170,50 zł

3.

Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy z siedzibą
w Marklowicach

„Potrójne uderzenie”

8 492,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

4.

Klub Sportowy
Wodzisławskie Centrum
Tenisa

„Organizowanie zajęć
sportowo-rekreacyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci
i młodzieży powiatu”

15 000,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

5.

Klub Sportowy „Płomień”
Połomia

„Małe EURO 2016”

5 980,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

6.

Związek Strzelecki
„Strzelec” organizacja
społeczno-wychowawcza
Jednostka Strzelecka 2023
im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich

„Organizowanie zajęć
sportowo- rekreacyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci
i młodzieży powiatu”

5 020,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

7.

Uczniowski Klub Sportowy
„Baszta”

„Szachy z fantazją”

11 800,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

1.
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8.

Ludowy Klub Sportowy
„Unia” Turza Śląska

„III Turniej Mikołajkowy
w piłce nożnej”
„II Powiatowy Turniej
Piłki Nożnej Kobiet”
dla uczennic szkół
podstawowych
i gimnazjalnych
„Konkurs Ofert
na Zlecenie realizacji
zadań Publicznych
Powiatu
Wodzisławskiego
w zakresie sportu”
„Organizacja Mistrzostw
Śląska
w Średniodystansowym
oraz Klasycznym Biegu
na Orientację”

1 445,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

11 518,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

8 380,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

5 300,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

9.

Klub Sportowy „SWD”
Wodzisław Śląski

10.

Stowarzyszenie
„Dla Vitamedu”

11.

Uczniowski Klub Sportowy
„Sparta” Czyżowice

12.

Stowarzyszenie Biegów
Górskich

„Festiwal Biegowy”

2 200,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

13.

Stowarzyszenie Biegów
Górskich

„Aktywne czwartki –
Bieg po zdrowie”

1 800,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

14.

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Kultury Fizycznej
i Sportu Wsi
Krostoszowice Inter
Krostoszowice

„Powiatowe Mistrzostwa
piłkarskich drużyn
amatorskich”

4 824,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki
i krajoznawstwa wpłynęły 4 oferty. Komisja Konkursowa oceniła oferty negatywnie pod
względem formalnym, dlatego też żaden podmiot nie otrzymał dofinansowania. Dotacji
na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty:

LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA
DOTACJI

1.

Stowarzyszenie
„Aktywna Olza”

„Rajd rowerowy
„szlakiem powstań
śląskich w powiecie
wodzisławskim”

5 000,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

„Rowerem po Powiecie
Wodzisławskim”

1 875,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

„Rajd rowerowy
urokliwymi zakątkami
Powiatu
Wodzisławskiego”

4 950,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

„Pomoc dla Prochowni
w Pszowie”

2 014,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

2.

3.

4.

Stowarzyszenie
„Miłośnicy Innowacji
Kulturalno-Społecznej”
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Kultury Fizycznej
i Sportu wsi Krostoszowice
„INTER KROSTOSZOWICE”
Stowarzyszenie
Paramilitarne
„Prochownia 1910”

6

W otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony
i promocji zdrowia wpłynęło 6 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd
Powiatu przyznał dotację jednemu podmiotowi w wysokości 5 000,00 zł.

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

„Pokonchaj autyzm”

5 000,00 zł

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA DOTACJI

1.

Akademia Rozwoju
Kreatywnego

„Jedz i bądź zdrów”

3 293,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

2.

Stowarzyszenie
„Moje Miasto”

„Aktywni ratują życie –
nie bądź bierny!!!”

11 500,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

3.

Stowarzyszenie
„Aktywna Olza”

„Żyj zdrowo i kolorowo”

3 100,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

4.

Stowarzyszenie
„Aktywna Olza”

„Nie boję się pomagam!”

4 050,00 zł

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

11 340,00 zł

oferta nie spełniła
wymogu § 7 ust. 12
ogłoszenia konkursowego
– nie uzyskała co najmniej
32 punktów

5.

2.

Fundacja „Ogniwo”

„Zespoły bólowe
kręgosłupa”

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dnia 4 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej wpłynęło 11 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję w sprawie powierzenia
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej następującym organizacjom:
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LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

1.

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro
Porad Obywatelskich

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2016 r. na terenie
powiatu wodzisławskiego w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Radlinie

59 946,00 zł

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2016 r. na terenie
powiatu wodzisławskiego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Pszowie oraz
w Wiejskim Domu Kultury
w Grabówce gm. Lubomia1

59 946,00 zł

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2016 r. na terenie
powiatu wodzisławskiego
w Rydułtowskim Centrum Kultury
FENIKS w Rydułtowach

59 946,00 zł

2.

3.

Fundacja Obrony Praw Człowieka
DURA LEX, SED LEX z siedzibą
w Rybniku

Fundacja HONESTE VIVERE
z siedzibą w Warszawie2

Ze względu na to, że Zarząd Powiatu Wodzisławskiego mógł wybrać tylko jeden podmiot
do realizacji zadania publicznego w danym punkcie porad prawnych, dotacji na realizację zadań
publicznych nie otrzymały następujące podmioty:
PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W RADLINIE:
NAZWA ZADANIA

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA
DOTACJI

1.

Fundacja HONESTE
VIVERE z siedzibą
w Warszawie

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radlinie”

oferta zajęła 2 miejsce
na liście rankingowej,
jednakże Zarząd Powiatu
wybrał do sfinansowania
ofertę, która zajęła
1 miejsce na liście
rankingowej

2.

Fundacja Lepszy Świat
dla Niepełnosprawnych
z siedzibą w Gliwicach

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radlinie”

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

3.

Klub Jagielloński
z siedzibą w Krakowie

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radlinie”

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

4.

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Dom”
z siedzibą w Kielcach

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radlinie”

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

LP.

1
2

NAZWA OFERENTA

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej posiadał 2 lokalizacje.
Organizacja zrezygnowała z realizacji zadania publicznego przed podpisaniem umowy.
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PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W RYDUŁTOWACH:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA
DOTACJI

1.

Towarzystwo
Miłośników Rydułtów

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Rydułtowskim Centrum
Kultury w Rydułtowach”

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

2.

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Dom”
z siedzibą w Kielcach

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Rydułtowskim Centrum
Kultury w Rydułtowach”

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W PSZOWIE I GRABÓWCE:
NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYCZYNA
NIEPRZYZNANIA
DOTACJI

1.

Fundacja
HONESTE VIVERE
z siedzibą w Warszawie

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pszowie oraz w Wiejskim Domu Kultury
w Grabówce gm. Lubomia”

oferta zajęła 2 miejsce
na liście rankingowej,
jednakże Zarząd Powiatu
wybrał ofertę, która
zajęła 1 miejsce na liście
rankingowej

2.

Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego
„DOGMA”
z siedzibą w Mikołowie

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r. na terenie powiatu
wodzisławskiego w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pszowie oraz w Wiejskim Domu Kultury
w Grabówce gm. Lubomia”

oferta nie spełniła
wymogów formalnych

LP.

3.

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. „małe
granty” w 2016 r. wpłynęło 7 ofert:
 w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oferty złożyły 3 podmioty, łącznie na 5 zadań:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA
DOTACJI

1.

Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka

„Powiatowe inspiracje muzyczne”

6 940,00 zł

2.

Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka

„Muzyką do serca Matki”

2 048,00 zł
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3.

Stowarzyszenie „Czyń dobro”
na rzecz niepełnosprawnych
uczniów i absolwentów szkól
i placówek specjalnych
w Wodzisławiu Śląskim

„Zabawa Andrzejkowa dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie”

2 380,00 zł

4.

Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka

„Filharmonia w Powiecie”

8 000,00 zł

5.

Fundacja Teatru
Wodzisławskiej Ulicy TWU

„Aktywizacja społeczno-kulturalna
Powiatu Wodzisławskiego”

2 700,00 zł

 w zakresie sportu ofertę złożył 1 podmiot:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA
DOTACJI

1.

Klub Sportowy
„Gosław Jedłownik”

„Rodzinny Dzień Sportu”

5 000,00 zł

 w zakresie turystyki i krajoznawstwa ofertę złożył 1 podmiot:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA
DOTACJI

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu Wsi
Krostoszowice

„Rajd Rowerowy urokliwymi zakątkami
Powiatu Wodzisławskiego”

4 950,00 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.

Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka

„Powiatowe inspiracje muzyczne”

6 940,00 zł

2.

Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka

„Muzyką do serca Matki”

2 048,00 zł

3.

Fundacja Teatru
Wodzisławskiej Ulicy TWU

„Aktywizacja społeczno-kulturalna
Powiatu Wodzisławskiego”

2 700,00 zł
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 w zakresie sportu:
LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

1.

Klub Sportowy
„Gosław Jedłownik”

„Rodzinny dzień sportu”

5 000,00 zł

 w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

4.

LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu Wsi
Krostoszowice

„Rajd Rowerowy urokliwymi
zakątkami Powiatu Wodzisławskiego”

4 950,00 zł

13 kwietnia 2016 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 ww. zadania
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 20 000,00 zł.
W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
wpłynęło 6 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego przyznał dotacje w łącznej wysokości 19 900,00 zł następującym podmiotom:

5.

LP.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

1.

Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności Bożej

„Kontakt z przyrodą-równowaga
i harmonia”

9 900,00 zł

2.

Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą
w Rydułtowach

„Zmysłami odbieram świat”

10 000,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało dotacje w wysokości 95 990,23 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

65 706,67 zł
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2.

Wodzisławskie Stowarzyszenie
Amazonek z siedzibą
w Wodzisławiu Śl.

„Pozytywne wzmocnienie
niepełnosprawnych w Bieszczadach”

9 540,00 zł

3.

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa
z siedzibą w Pszowie

„Międzynarodowy dzień Osób
Niepełnosprawnych”

1 700,00 zł

4.

Stowarzyszenie Rodzin
i Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Rydułtowach

„Festiwal twórczości artystycznej osób
niepełnosprawnych „TO JA”

6 500,00 zł

5.

Stowarzyszenie Rodzin
i Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Rydułtowach

„Drzwi otwarte na kulturę”

5 200,00 zł

6.

Stowarzyszenie
„Radlińska Przystań”
z siedzibą w Radlinie

„Spotkanie ze sztuką”

3 010,00 zł

7.

Polski Związek Niewidomych
Koło w Wodzisławiu Śląskim

„Dotknąć kultury, kulturalne zadania
dla osób niepełnosprawnych”

1 680,00 zł

8.

Polski Związek Niewidomych
Koło w Wodzisławiu Śląskim

„Tuż za rogiem” – jednodniowe
rekreacyjno-turystyczne wyjazdy osób
niepełnosprawnych

1 743,00 zł

9.

Polski Związek Niewidomych
Koło w Wodzisławiu Śląskim

„Rekreacja na basenie-cykliczne
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych”

910,56 zł

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 z późn.);
 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 (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
926).
6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku przekazało na rzecz Caritas Archidiecezji
Katowickiej kwotę 532 560,00 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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ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW

1.

2.

3.

4.

5.

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu dnia 26 stycznia 2016 r. zorganizował szkolenie
z obsługi generatora wniosków dotacyjnych „Witkac.pl” dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych. W szkoleniu, które odbyło się Powiatowym Centrum Konferencyjnym
uczestniczyło 18 osób z 11 organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów szkoleniowych
przedstawiciele organizacji pozarządowych poznali zasady tworzenia ofert na realizację
zadań publicznych przy wykorzystaniu generatora.
Dnia 21 marca 2016 r. pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu wraz z ekspertem
zewnętrznym przeprowadzili spotkanie informacyjne dla realizatorów zadań publicznych
Powiatu Wodzisławskiego w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, z 8 organizacji
pozarządowych, które realizowały w 2016 roku zadania publiczne.
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 X współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii – szkolenia odbyły się: 7.06.2015
w Wodzisławiu Śląskim oraz w Mszanie. W obu spotkaniach uczestniczyło 21 osób
z organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które również były uprawnione
do ubiegania się o dotacje z tego programu.
Dnia 13 października 2016 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 2017 r.”
Dnia 13 października 2016 r. w trakcie spotkania z organizacjami pozarządowymi
omówiono również zmiany jakie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie
wzorów ofert, umów oraz sprawozdań, szczególnie w odniesieniu do otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego.
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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 2016 r. konsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz z Powiatową Radą
Działalności Pożytku Publicznego następujące projekty uchwał Rady Powiatu:
1.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.”
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/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.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
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INNE FORMY WSPÓŁPRACY
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z organizacjami
pozarządowymi poprzez udział przedstawicieli NGO w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
W 2016 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 2016, wydania opinii w sprawie utworzenia
nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
wodzisławskiego w roku szkolnym 2016/2017, wydania opinii w sprawie umorzenia
nienależnie pobranych świadczeń.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim realizując zadania z zakresu aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych skierował w 2016 r. 5 osób na staż do organizacji
pozarządowych oraz 4 osoby na prace interwencyjne.
3. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych jest ciałem opiniodawczym i doradczym
władz Powiatu Wodzisławskiego, funkcjonującym w oparciu o ustawę o rehabilitacji
społecznej 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 Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. W 2016 roku
odbyły się 2 spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
4. Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury
i Sportu na bieżąco aktualizował 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. Na stronie internetowej można również znaleźć informacje
na temat posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu
Śląskim, gdzie zamieszczane są protokoły ze spotkań oraz opinie do projektów uchwał.
5. Wydział Promocji, Kultury i Sportu w 2016 r. przekazał materiały informacyjnopromocyjne Powiatu Wodzisławskiego następującym organizacjom pozarządowym:
Stowarzyszenie „Nasz Wodzisław”, Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II, Caritas
Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Wodzisławski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śląskim, Siatkarski Klub „Górnik Radlin”, Ludowy Klub Jeździecki „Tynka”,
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „Hanysy”,
Polski Związek Niewidomych.
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6. Starosta Wodzisławski objął swoim patronatem następujące imprezy, których
realizatorem były organizacje pozarządowe:
 Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów
szkól i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim – „V Powiatowy Turniej
w Kręgle dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”,
 Polski Czerwony Krzyż Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi – „Konwój
Muszkieterów”,
 Parafia Wniebowzięcia NMP  „Marsz dla Życia i Rodziny”,
 Stowarzyszenie Wiosna – „Szlachetna Paczka” oraz „Akademia Przyszłości”.

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Dnia 19 marca 2016 r. na wodzisławskim rynku odbył się „Festiwal Organizacji
Pozarządowych”. Imprezę zorganizował Powiat Wodzisławski (Wydział Strategii i Rozwoju
Powiatu oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego) we współpracy z Izbą
Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim.
Celem przedsięwzięcia była prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych
i podmiotów ekonomii społecznej, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska
trzeciego sektora. W ramach Festiwalu odbyły się m.in.: występy Fundacji Teatru
Wodzisławskiej Ulicy TWU, warsztaty florystyczne Stowarzyszenia Florystów Polskich, pokaz
ratownictwa w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Radlin II oraz taniec liniowy
w wykonaniu członkiń Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie „Razem
na Szybiku” zorganizowało warsztaty z rękodzieła papierowej wikliny, a o oprawę muzyczną
zadbała Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka. Organizacje przygotowały
stoiska prezentując swój dorobek i osiągnięcia, mieszkańcy Powiatu mogli zapoznać się
z potencjałem i różnorodnością organizacji.
W Festiwalu udział wzięły następujące podmioty ekonomii społecznej: Stowarzyszenie
„Moje Miasto” z Rydułtów wraz z Grupą Pikotki, Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek,
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi, Fundacja „Fenix  powstań do życia”, Wodzisławskie
Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Saturator”,
Żeński Klubu Koszykarski Olimpia, Akademia Rozwoju Kreatywnego z Marklowic, Fundacja
Teatru Wodzisławskiej Ulicy TWU, Stowarzyszenie Florystów Polskich, Ochotnicza Straż Pożarna
Radlin II, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”,
Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2023
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna „Powstaniec Śląski”,
Stowarzyszenie „Mam Autyzm”, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Gorzycach, Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka, Fundacja Astrohunters, Spółdzielnia Socjalna „FENIXNAJLEPŚNIKI”, Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt – Koty Psy i My oraz ZHP-Hufiec Ziemi
Wodzisławskiej.
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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 2016 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim
(PRDPP) II kadencji pracowała w następującym składzie: Przewodnicząca – Maria Kopsztejn,
Wiceprzewodnicząca – Danuta Hajok, Sekretarz – Barbara Jasińska-Musik, Członkowie: Michał
Lorek, Mateusz Góral, Dariusz Prus, Katarzyna Brachmańska, Anna Białek, Joanna StaniszCebula, Adam Bosowski. W 2016 roku PRDPP odbyła 5 spotkań, na których zaopiniowano
8 projektów uchwał Rady Powiatu. Członkowie PRDPP spotkali się z przedstawicielami
organizacji pozarządowych dnia 13.10.2016 r. podczas spotkania konsultacyjnego, dotyczącego
Programu Współpracy na 2016 r. Kadencja PRDPP skończyła się 14 października 2016 r.
Dnia 16 września 2016 r. rozpoczęła się procedura związana z wyłonieniem członków
PRDPP 3 kadencji. Ogłoszenie o naborze członków PRDPP – przedstawicieli organizacji
pozarządowych  ukazało się 16.09.2016 r. na BIP-ie oraz na stronie internetowej Powiatu.
W dniach 4-14 października 2016 r. trwało głosowanie organizacji pozarządowych
prowadzących działalność na terenie powiatu wodzisławskiego na kandydatów do Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. Dnia 18 października Komisja
Skrutacyjna dokonała oficjalnego otwarcia urny oraz sprawdzenia ilości oddanych głosów.
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dnia 26 października 2016 r. podjął uchwałę
w sprawie powołania członków PRDPP w Wodzisławiu Śląskim. W skład Rady weszły
następujące osoby:
 Witold Kacała oraz Dariusz Prus – przedstawiciele Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 Michał Lorek,
 Mirosława Nosiadek oraz Barbara Jasińska-Musik  przedstawiciele Zarządu Powiatu,
 Roman Kwaśny – przedstawiciel Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 Sebastian Wystub reprezentujący Fundację „Vox Cordis”,
 Anna Białek z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”,
 Monika Hejczyk – przedstawicielka Fundacji „Akademia Rozwoju Kreatywnego”,
 Piotr Maciuga z Ochotniczej Straży Pożarnej Radlin II z Wodzisławia Śląskiego.
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Pierwsze spotkanie PRDPP w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 7 listopada 2016 r.
Na spotkaniu członkowie Rady dokonali wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza. Przewodniczącym został Sebastian Wystub, Wiceprzewodniczącym Roman
Kwaśny, natomiast Sekretarzem Barbara Jasińska-Musik.
W 2016 roku Rada spotkała się jeden raz i zaopiniowała 2 projekty uchwał.

REALIZACJA PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
SUBREGIONU ZACHODNIEGO”
Od 1 kwietnia 2016 roku Powiat Wodzisławski realizuje projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS z Rybnika, Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz
Miastem Jastrzębie-Zdrój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego RPO WSL, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej
z Subregionu Zachodniego poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii
społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu subregionu zachodniego. Powiat Wodzisławski jako Partner
w realizacji projektu jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa ogólnego, promowanie
ekonomii społecznej i zatrudniania w sektorze ekonomii społecznej oraz prowadzenie działań
informacyjnych.
Z działalności OWES korzystają 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 oraz osoby indywidualne zainteresowane założeniem takiej
organizacji lub zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Organizacje korzystają z pomocy
w zakresie ich ekonomizacji poprzez uczestnictwo w doradztwie, szkoleniach oraz korzystając
z takich narzędzi jak pakiety rozwojowe, szkolenia specjalistyczne i dofinansowanie
powstających miejsc pracy.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2016 r. realizował następujące zadania:
 podpisanie umów i przystąpienie do projektu pięciu podmiotów ekonomii społecznej,
 przystąpienie do projektu pięciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,
 udzielenie 44 godzin doradztwa ogólnego dla podmiotów ekonomii społecznej,
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 udzielenie 5 godzin doradztwa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,
 udzielenie usług informacyjnych w łącznej liczbie 70 godzin dla 81 osób
reprezentujących istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej,
 zorganizowanie 7 spotkań grupowych w zakresie promocji projektu OWES,
 przygotowano 2 wnioski na pozyskanie „pakietów rozwojowych”.

LP.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

ILOŚĆ

1.

ILOŚĆ GODZIN DORADZTWA OGÓLNEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ

44

2.

ILOŚĆ GODZIN DORADZTWA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM
LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

5

3.

ILOŚĆ SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

77

4.

ILOŚĆ PRZYGOTOWANYCH WNIOSKÓW NA POZYSKANIE „PAKIETÓW
ROZWOJOWYCH”

2

WYNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Zgodnie z Rozdziałem X. „Sposób oceny realizacji programu” otrzymano następujące wartości
realizacji Programu w 2016 roku:







Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2016 r.: 6,
Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 60
Ilość dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego
(w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19 a ustawy): 27,
Ilość przeprowadzonych szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń,
mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji: 5,
Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji: 10,
Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym
i inicjatywnym utworzonych przez Zarząd Powiatu: 3.
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