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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    22001133  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 z późn. 
zm.) 

 
 

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

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

Wodzisławskiego dnia 5 grudnia 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie  kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, 

turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska  realizowane w 2013 

roku. Konkurs obejmował przedsięwzięcia realizowane w okresie od 24 stycznia 2013 roku do 31 

grudnia 2013 roku. 

 Na realizację w/w zadań Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 87000 zł. Na zadania 

z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego – 25000 zł,  na zadania z zakresu 

sportu- 35000 zł, na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa- 5000 zł, na zadania z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia-12000 zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska-10000 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) 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 (Dz. U.  Nr 

127, poz.857), 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 
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W otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury wpłynęło 12 ofert. Po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego postanowił przyznać dotacje w łącznej 

wysokości 25 000,00 zł następującym podmiotom: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 

Śląskim 
„Powiatowy przegląd poezji 

śpiewanej Baszta 2013” 
2 900,00 zł 

2. 
Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” 

z Rydułtów 
„Wieczór z pieśnią patriotyczną” 4 640,00 zł 

3. 
Parafia pw. Matki Bożej 

Wszechpośredniczki Łask 
w Wodzisławiu Śląskim 

„Powiatowe spotkanie z muzyką” 5 500,00 zł 

4. 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Wodzisławskiej 

„Festiwal Piosenki Harcerskiej i 
Turystycznej Złota Nutka 2013” 

4 300,00 zł 

5. 
Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” 

z Rydułtów 
„II Festiwal Pieśni z pogranicza” 2 860,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych „Razem 
raźniej” z Wodzisławia Śląskiego 

„Wydobyć i dostrzec piękno” 4 800,00 zł 

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wpłynęło 16 ofert. Po 

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

łącznej wysokości 35 000,00 zł następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Siatkarski Klub „Górnik Radlin”   

z Radlina 

„Cykl wakacyjnych turniejów 
siatkówki plażowej Grand Prix 

Starosty Wodzisławskiego” 
3 480,00 zł 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„DIAMENT JEDYNKA” 
z Wodzisławia Śląskiego 

„V Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lekkiej 

Atletyce” 
2 580,00 zł 

3. 
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 

Śląskim 
„I Duatlon Brama Południa” 2 970,00 zł 

4.  
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 

Śląskim 

„Maszerując po zdrowie – 
Aktywizacja Ośrodka Wodnego 

„Balaton” I Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego w Nordic 

Walking” 

3 540,00 zł 

5. 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Wodzisławskiej* 

„Organizacja XVIII Radlińskiego 
Biegu Ekologicznego” 

3 000,00 zł 

6. Klub Sportowy „Przyszłość „Dni Sportu Powiatu 5 500,00 zł 
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Rogów” z Rogowa Wodzisławskiego” 

7. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sparta Czyżowice” z Czyżowic 

Organizacja Otwartych 
Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim 

Biegu na Orientację.” 
4 300,00 zł 

8. 
Młodzieżowy Klub Sportowy 
„ZORZA” Wodzisław Śląski 

„Turniej Piłki Siatkowej 
Pożegnanie lata 2013” 

3 840,00 zł 

9. 
Stowarzyszenie „Czyń Dobro” 

z Wodzisławia Śląskiego 

„II Powiatowy Integracyjny Turniej 
w Kręgle dla Osób 

Niepełnosprawnych 
Intelektualnie” 

 1 320,00 zł 

10. 
Wodzisławskie Stowarzyszenie 

Integracji Europejskiej 
„V Turniej Piłki Halowej 

Hal Cup 2013” 
2 160,00 zł 

11. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy Marklowice 

„Puchar Śląska Ogólnopolskie 
Spotkanie UKS w biegach na 

nartorolkach” 
2 310,00 zł 

*umowa została rozwiązana na wniosek organizacji w trakcie realizacji zadania publicznego 

 

W otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 5 ofert. Po zapoznaniu się 

z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu przyznał dotację 2 podmiotom w łącznej wysokości 

12000 zł. 

Lp. 
Nazwa podmiotu Tytuł zadania 

Przyznana kwota 
dotacji 

1. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 
Śląskim 

„Zimna woda zdrowia doda-
Morsuj z nami” 

5 060,00 zł 

2. 
Młodzieżowy Klub Piłkarski „Odra 

Centrum”- Wodzisław Śląski 
„Dzieci promują zdrowy sport” 6 940,00 zł 

 

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wpłynęły 3 oferty. ofert. Po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu przyznał dotację 2 podmiotom w  wysokości 6000 zł. 

Lp. 
Nazwa podmiotu Tytuł zadania 

Przyznana kwota 
dotacji 

1. 

Śląski Ogród Botaniczny w 
Mikołowie 

„Edukacja ekologiczna 
Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego realizowana na 
rzecz Powiatu 

Wodzisławskiego” 

3 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Razem na 
Szybiku”  z Wodzisławia 

Śląskiego* 
„Co wisi w powietrzu” 3 000,00 zł 

*organizacja zrezygnowała z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy 

 

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu przyznał dotację 1 podmiotowi w  wysokości 2 490,00 zł. 
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Lp. 
Nazwa podmiotu Tytuł zadania 

Przyznana kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych „Razem 
Raźniej” z Wodzisławia Śl. 

„Swoje chwalicie-swoje 
poznacie, czyli powiatowe 

wojaże” 
2 490,00 zł 

 

 

 

1.2 W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- tzw. „małe granty” 

wpłynęło 5 ofert: 

- w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury Towarzystwo Miłośników Rydułtów dwukrotnie składało 

ofertę pn.: „Witej wiosno roztomiła”,  

- w zakresie sportu ofertę złożył Klub Hokeja Stołowego Moby Dick z Wodzisławia Śląskiego na zadanie 

pn. : „Organizacja Finału Ligi Pucharu Polski w Wodzisławiu Śląskim- impreza sportowo-widowiskowa 

dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego”, 

- w zakresie edukacji ekologicznej Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” z Wodzisławia Śląskiego 

dwukrotnie składało ofertę zadania publicznego pn. : „Co wisi w powietrzu?”  

 

Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał dotację jednemu podmiotowi: 

w zakresie kultury 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Towarzystwo Miłośników 

Rydułtów 
“Witej wiosno roztomiła” 3 015,00 zł 

 

1.3 10 kwietnia 2013 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 podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Na realizację w/w zadania Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę  

50 000,00 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 19 760,00 zł następującym podmiotom: 
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Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Klub Olimpiad Specjalnych 

„Tygrysy”  Gorzyce 
„Jestem sportowcem” 3 480,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych  
w Rydułtowach 

„My też” 12 340,00 zł 

3. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 

„Siła rehabilitacji w powrocie 
osoby niepełnosprawnej do 
zdrowia i życia społecznego” 

3 940,00 zł 

 
 
1.4 W związku z przyznaniem dotacji przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dla organizacji 

pozarządowych w kwocie niższej niż wysokość środków przeznaczonych na te zadania w ramach 

konkursu ogłoszonego 10 kwietnia 2013 r., 19 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

ponownie 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 podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Na realizację w/w zadania Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę  

30 240,00 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 

dotację 1 podmiotowi w wysokości 12 525,00 zł. 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Fundacja Na Dobro Pomocy 

Społecznej i Ochrony Zdrowia 
z Wodzisławia Śląskiego* 

„Projektowanie przyszłości” 12 525,00 zł 

*fundacja podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania przed podpisaniem umowy 

 

1.5 Dnia 16 października 2013 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Przedmiotem konkursu było 

wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem 

dotacji na jego dofinansowanie. Zadanie publiczne dotyczyło prowadzenia domu pomocy społecznej 

o zasięgu ponadgminnym z 53 miejscami dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku. Na realizację 

zadania w 2014 roku przeznaczona została kwota w wysokości 1 026 660 zł, a kwota planowana na 
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realizację zadania w latach 2015-2018 wynosi 1 060 000 zł. Jednakże rzeczywista wysokość dotacji 

uzależniona będzie od liczby mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 

1 stycznia 2004 roku, a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami 

wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na każdy rok 

budżetowy.    

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były działające w zakresie pomocy społecznej:  

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.  

W otwartym konkursie ofert wpłynęła 1 oferta. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował 

o przyznaniu dotacji dla następującego podmiotu: 

 
Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji 

1. 

Zgromadzenie Sióstr 
Opatrzności Bożej z siedzibą 

władz generalnych w 
Grodzisku Mazowieckim 

„Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 
intelektualnie.” 

Dotacja przekazywana 
jest jedynie na osobę, 

która została przyjęta do 
domu na podstawie 

skierowania wydanego 
przed dniem 1 stycznia 

2004 r. 

 

 

1.6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało również dotacje dla organizacji pozarządowych 

bez trybu konkursowego. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 

  

  

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Warsztat Terapii 

Zajęciowej św. Hiacynta 
i Franciszek w Wodzisławiu Śl. 

Dotacja na działalność bieżącą 58 651,11 zł 

2. 
Polski Związek Niewidomych- 

Koło Wodzisław Śląski 
„Nasze wspólne pływanie” – 

kolejny krok 
1 770,00 zł 

3. 
Polski Związek Niewidomych- 

Koło Wodzisław Śląski 
„Chełmno-miasto zabytków 

i zakochanych” 
2 770,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych    
w Rydułtowach 

„Z kulturą za Pan Brat” 6 030,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych  
„Festiwal Twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych” 
5 000,00 zł 
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w Rydułtowach 

 6. 
Stowarzyszenie „Radlińska 

Przystań” z Radlina 
 

„Szlakiem naszego regionu” 1 950,00 zł 

7. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 
„Rehabilitacja w górach” 7 925,00 zł 

8. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa 
„Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych” 
  

1 610,00 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 ze . zm.); 

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

zajęciowej (Dz. U. 04.63.587); 

 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. 

 

2 ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW 

2.1 14 marca 2013 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie poświęcone 

tematyce przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy  oraz przedstawiciele organizacji 

pożytku publicznego, którzy mieli możliwość zaprezentowania swojego podmiotu oraz zachęcenie 

podatników do przekazania 1 % właśnie na rzecz danej organizacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego 

omówił kwestię zmian w zakresie prawa podatkowego, jak również omówił kwestię 

przekazywania 1 % na rzecz opp. 

2.2 W maju 2013 r. 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 VIII współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii –szkolenia odbyły się: 21.05.2013 w Pszowie, 

22.05.2013 w Gorzycach oraz  23.05.2013 w Wodzisławiu Śląskim. 

2.3 Dnia 29 października 2013 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 2014 r.” 
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2.4 W 2013 roku w ramach realizacji projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego” Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu wspólnie z Liderem projektu- Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika zrealizował następujące szkolenia, spotkania i warsztaty: 

2.4.1 26 lutego 2013 r.- spotkanie doradcze pn. : „Strategia marketingowa na dobry początek”. 

2.4.2 14 marca 2013 r. – Powiatowe Centrum Konferencyjne- spotkanie doradcze na temat 

działalności ngo w zakresie ekonomii społecznej. 

2.4.3 28 maja 2013 roku  w Pszowie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych 

poświęcone zagadnieniom zbiórek publicznych. 

2.4.4 13 czerwca 2013 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przeprowadzono 

szkolenie dotyczące praw i obowiązków organizacji pozarządowych związanych z realizacją 

zadań publicznych. 

2.4.5 28 listopada 2013 r. w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu odbyło się spotkanie 

doradcze dotyczące statutów organizacji oraz możliwości prowadzenia działalności pożytku 

publicznego w formie odpłatnej działalności. 

2.4.6 10 grudnia 2013 r. zrealizowano szkolenie poświęcone tematyce kadr w organizacjach 

pozarządowych. 

2.4.7 12 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie z animatorem CRIS-u pt. : „Skąd brać fundusze na 

działalność sportową?”.   

 

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 2013 r. konsultowano z organizacjami 

pozarządowymi oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego następujące projekty uchwał 

Rady Powiatu: 

3.1 Uchwała nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 28 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

3.2 Uchwała nr  XXXI/308/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011r. nr VIII/96/2011 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek 
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wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

3.3 Uchwała nr  XXXI/304/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów. 

3.4 Uchwała nr XXXI/305/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków. 

3.5 Uchwała nr XXXII/313/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół 

i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

3.6 Uchwała Nr XXXII/314/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie 

zmiany Uchwały nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku 

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. 

3.7 Uchwała nr  XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie 

zmiany Uchwały nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku 

w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.” 

3.8 Uchwała nr XXXV/341/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 26 września 2013 roku 

w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Połomi oraz nadania Statutu tej jednostce. 

3.9 Uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego- uchwałą nie została 

skierowana na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

3.10 Uchwała nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 28 listopad 2013 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego. 

3.11 Uchwała nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 
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3.12 Uchwała nr  XXXVIII/381/2013   Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku 

w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.   

3.13 Uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego 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 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim- uchwałą nie została skierowana na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

3.14   Uchwała nr XXXVIII/378/203 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 

nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim. 

3.15   Uchwała nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 30 stycznia 2014 r. 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. 

 

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 2013 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 2013, wydania opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego w roku szkolnym 2013/2014, 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 2013 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 Radę Powiatu pod kątem ich 

skutków dla osób niepełnosprawnych. W 2013 roku odbyły się 3 spotkania Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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4.4 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu 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. W zakładce 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 2013 r. przekazał materiały informacyjno-promocyjne 

Powiatu Wodzisławskiego m.in. takim organizacjom pozarządowym jak:  LKS Naprzód Syrynia, 

Polski Czerwony Krzyż –Klub Honorowych Dawców Krwi, Polski Związek Niewidomych, Klub 

Sportowy „Przyszłość Rogów”, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, Forum Firm Miasta Radlin, Koło 

Związku Górnośląskiego w Turzy Śląskiej, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Stowarzyszenie 

„Vladislavia”, Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej, ZHP Hufiec Ziemi 

Wodzisławskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Towarzystwo Miłośników 

Rydułtów. 

 

5 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim została powołana przez 

Zarząd Powiatu uchwałą Zarządu  Powiatu Wodzisławskiego nr 528/2012  dnia 26 września 2012 r.  

W skład Rady weszło 2 przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego- Dawid Topol oraz Teresa 

Glenc, 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego- Dariusz Prus, Andrzej Korbica oraz 

Barbara Jasińska-Musik oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu 

wodzisławskiego- Arkadiusz Skowron- Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Anna Białek – Fundacja 

„Wspólnota Dobrej Woli”, Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim,  Stanisław 

Gorzawski – Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Izabela Kalinowska – 

Stowarzyszenie Nasz Wodzisław. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada wybrała 

Przewodniczącego, którym został Arkadiusz Skowron, Wiceprzewodniczącą- Teresę Glenc oraz 

Sekretarza- Barbarę Jasińską- Musik.  W 2013 roku zmieniony został skład Rady- zmarłego Andrzeja 

Korbicę zastąpiła Donata Malińska, natomiast ze względu na złożenie rezygnacji przez 

Wiceprzewodnicząca Teresę Glenc skład rady został uzupełniony przez powołanie w jej skład 

Radnego Mariana Drosio. 
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 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 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń PRDPP- 5.02.2013, 14.03.2013, 9.04.2013, 9.05.2013, 

19.09.2013, 29.10.2013, 12.11.2013, 27.11.2013, 17.12.2013. W tym czasie  Rada wydała opinie 

pozytywne do 14 projektów uchwał, które są aktami prawa miejscowego oraz pozytywną opinię do 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2014 r. Członkowie PRDPP uczestniczyli dnia 29 października 2013 r. 

w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, podczas którego konsultowano projekt „Programu 

współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku  na 2014 r.” Pod koniec 2013 roku Rada rozpoczęła akcję 

promującą przekazywanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. 15 listopada 2013 r. ogłoszono konkurs dla uczniów i uczennic Liceum 

Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim na plakat/logo promujące akcję. 17 grudnia podczas 

posiedzenie PRDPP  dokonano wyboru najlepszych prac przygotowanych w ramach konkursu oraz 

wybrano zwycięską pracę uczennicy Liceum Plastycznego Martyny Malitowskiej. Zwycięskie logo 

jest wykorzystywane jako element wizualnej promocji akcji- „ZOSTAW 1 % W POWIECIE 

WODZISŁAWSKIM”. 

 

6 REALIZACJA PROJEKTU „INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZACHODNIEGO” 

6.1 Od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku Powiat Wodzisławski realizuje 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 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

Celem głównym projektu jest 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 
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bieżącego, promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz 

prowadzenie działań informacyjnych. 

Z działalności Inkubatora 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, koła gospodyń wiejskich oraz osoby indywidualne zainteresowane założeniem 

takiej organizacji. 

Organizacje korzystają 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. 

Beneficjenci biorą udział w szkoleniach oraz korzystają z porad specjalistycznych, np. księgowych, 

marketingowych czy też prawnych. 

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

Internetu, które są dostępne w Inkubatorze zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a.  

W 2013 roku zrealizowano 93 doradztwa bieżące (w tym również doradztwa grupowe) dla 104 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

6.2 W ramach realizacji projektu 7 września 2013 roku na rynku w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano  

„Festiwal Organizacji Pozarządowych”. 

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz warsztaty terapii zajęciowej mogły 

w tym dniu zaprezentować swoją organizację oraz działania, które prowadzą w ramach trzeciego 

sektora. Uczestnicy prezentowali między innymi: ulotki i publikacje promujące ich działalność, 

ręcznie wykonane prace (rzeźby, obrusy, wazony, ozdoby), albumy fotograficzne, czy też 

prezentacje multimedialne. Każdy mieszkaniec powiatu mógł dowiedzieć się wielu interesujących 

informacji na temat działalności danego podmiotu.  

Podczas imprezy na przygotowanych stanowiskach zaprezentowały się następujące organizacje: 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja „FENIX –

Powstań do życia”, Związek Sportowy „Langren Shihan”, Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Wodzisławskiej, Stowarzyszenie Florystów Polskich, Grupa Artystyczna Konar, Stowarzyszenie 

„Vladislavia”, Polski Związek Niewidomych-Koło w Wodzisławiu Śl., Izba Gospodarcza 

w Wodzisławiu Śl., Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydułtów,  Stowarzyszenie Baszta, Radlińskie 

Towarzystwo Kulturalne, Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”, Miejski Klub Honorowych Dawców 

Krwi w Wodzisławiu Śl., Miejskie Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

w Wodzisławiu Śl.,  Caritas Archidiecezji Katowickiej Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta 

i Franciszek, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

i Ochotnicza Straż Pożarna z Radlina-Biertułtów. 
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7 WYNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

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

Programu w 2013 roku: 

 Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2013 r. – 4 

 Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert-46 

 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-10 

 Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

statutowej działalności tych organizacji-15 

 Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym 

utworzonych przez Zarząd Powiatu- 3 
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