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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    22001144  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 2014 r.,  poz. 1118 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 18 grudnia 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu 

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

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

przedsięwzięcia realizowane w okresie od 8 lutego 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku. 

Na realizację w/w zadań Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 91 000 zł. Na zadania 

z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury – 26 000 zł,  na zadania z zakresu sportu - 38 000 zł, na zadania 

z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 5 000 zł, na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 12 000 

zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska - 10 000 zł.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert 

były statutowo działające w obszarze konkursowym:  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

d) spółdzielnie socjalne,  

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

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

działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

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

akcjonariuszy i pracowników. 

W otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury wpłynęło 13 ofert. Po 

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

dotacje w łącznej wysokości 19 775,00 zł następującym podmiotom: 
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Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Sympatyków 
Zespołu Tanecznego Miraż z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„Taniec naszą pasją-powiatowe 
spotkania taneczne” 

6 120,00 

2. 
Wodzisławski Uniwersytet 

 Trzeciego Wieku z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim 

„Symfoniczne poniedziałki” 5 050,00 

3. 
Stowarzyszenie „Vladislavia” 

z siedzibą w Skrbeńsku 
Konkurs gawędziarski 

„Fedrowanie w godce” 
2 100,00 

4. 
Stowarzyszenie Florystów 
Polskich z siedzibą w Turzy  

Śląskiej 
„Floryści dzieciom” 6 505,00 

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wpłynęło 20 ofert. 

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

w łącznej wysokości 45 000,00 zł* następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Siatkarski Klub „Górnik Radlin” z 

siedzibą w Radlinie 

„Grand Prix Starosty 
Wodzisławskiego w siatkówce 

plażowej” 
6 270,00 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Diament Jedynka” z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim 

„VI Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych w lekkiej 

atletyce” 
2 580,00 

3. 
Rybnicki Młodzieżowy Klub 

Sportowy z siedzibą w Rybniku 

„Młodzieżowy Turniej Bokserki-
Memoriał prof. Antoniego 

Motyczki” 

4 250,00 

4.  
Uczniowski Klub Sportowy 

„Feniks” z siedzibą w 
Rydułtowach 

Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego „Rower to 

zdrowie” 
3 900,00 

5. 
Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„Powiatowy festiwal piłki nożnej 
szkól podstawowych” 

5 250,00 

6. 

Stowarzyszenie „Czyń dobro” na 
rzecz niepełnosprawnych 

uczniów i absolwentów szkól i 
placówek specjalnych  z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim 

„III Powiatowy Integracyjny 
Turniej w Kręgle dla osób 

niepełnosprawnych 
intelektualnie” 

1 515,00 

7. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„SPARTA” Czyżowice z siedzibą w 
Czyżowicach 

„Organizacja Otwartych 
Mistrzostw Śląska w 

średniodystansowym biegu na 
orientację 

5 500,00 

8. 
Młodzieżowy Klub Piłkarski ODRA 

CENTRUM z siedzibą w 
„Powiatowy Turniej Tenisa 

Ziemnego Dzieci i Młodzieży” 
1 920,00 
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Wodzisławiu Śląskim 

9. 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Wodzisławskiej 

„Organizacja XIX Radlińskiego 
Biegu Ekologicznego” 

3 220,00 

10. 
Młodzieżowy Klub Sportowy 
„ZORZA” Wodzisław Śląski z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

„Turniej Piłki Siatkowej 
Pożegnanie Lata 2014” 

4 095,00 

11. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 
Sportowy Marklowice z siedzibą 

w Marklowicach 

„Puchar Śląska i Ogólnopolskie 
Spotkanie UKS w biegach na 

nartorolkach” 
3 000,00 

12. 
Ludowy Klub Sportowy „UNIA” 
Turza Śląska z siedzibą w Turzy 

Śląskiej 

„Turniej Mikołajkowy Młodzików 
w Piłce nożnej” 

1 500,00 

13. 
Młodzieżowy Klub Piłkarski ODRA 

CENTRUM z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim** 

„Błękitna Wstęga Balatonu” 2 000,00 

*zgodnie z decyzją Zarządu kwota wskazana w ogłoszeniu konkursowym została zwiększona o kwotę 

7 000 zł 

** Klub zrezygnował z dotacji na realizację zadania  

 

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 9 720 

zł. 

Lp. 
Nazwa podmiotu Tytuł zadania 

Przyznana kwota 
dotacji 

1. Wodzisławski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim 

„Profilaktyka chroni i broni, 
nie pozwala, by czas nas 

dogonił” 
6 620,00 

2. Wodzisławskie Stowarzyszenie 
Amazonek z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim 

„Dąż do sprawności i badaj 
się” 

3 100,00 

 

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła wymogów 

formalnych. Dotacja nie została udzielona. 

 

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa nie wpłynęła żadna oferta.  

 

 

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

w 2014 r. wpłynęły 4 oferty: 

- w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury  oferty złożyły 2 podmioty: 

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na zadanie pn.: „Co Lolkowi 

w duszy grało?-Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej” 
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2. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” na zadanie pn.: „Lekcje historii w Harcerskiej 

Izbie Tradycji” 

- w zakresie wspierania wolontariatu ofertę złożył 1 podmiot: 

1. Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Promocja 

wolontariatu młodzieżowego” 

- w zakresie ochrony środowiska ofertę złożył 1 podmiot: 

1. Stowarzyszenie „Razem na szybiku” na zadanie pn.: „Myślę, więc jestem. Myślę, więc będę” 

 

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

grantu” następującym  podmiotom: 

w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Najświętszego Serca Pana 
Jezusa z Rogowa 

„Co Lolkowi w duszy grało?-
Powiatowy Przegląd Piosenki 

Religijnej” 

5 320,00 
 

2. 
Stowarzyszenie Ruchu 

Harcerskiego „CZUWAJ” –
oddział Rydułtowy 

„Lekcje historii w Harcerskiej Izbie 
Tradycji” 

10 000,00 

 

w zakresie ochrony środowiska 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 
Stowarzyszenie „Razem na 

szybiku” z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim 

„Myślę, więc jestem. Myślę, więc 
będę” 

8 175,00 

 

1.3 16 kwietnia 2014 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs na realizację zadań 

publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Na realizację w/w zadania Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę  

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 wpłynęły 

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

dotacje w łącznej wysokości 40 000,00 zł następującym podmiotom: 
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Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

1. 

Wodzisławskie 
Stowarzyszenie Amazonek z 

siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim 

„Rehabilitacja nad morzem” 20 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Rydułtowach 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 20 000,00 zł 

 
 

1.4 Dnia 7 maja 2014 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotem konkursu było wyłonienie podmiotu, któremu zostanie 

powierzone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. Zadanie 

to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Wodzisławski, 

które polega na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia w Połomi dla 35 osób upośledzonych umysłowo. 

Zadanie realizowane jest w okresie od 9 czerwca 2014 roku do 31 maja 2019 roku. Kwota przeznaczona 

na realizację zadania w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku wynosiła 271 950,00 zł-liczona jest 

proporcjonalnie do okresu faktycznej realizacji zadania przez podmiot prowadzący ośrodek. Miesięczna 

kwota dotacji stanowi kwotę 38 850,00 zł przy 35 uczestnikach (1 110,00 zł miesięcznie na każdego 

uczestnika) i jest uzależniona od liczby uczestników korzystających z usług Ośrodka na podstawie 

wydanych decyzji administracyjnych o skierowaniu.  

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 wpłynęły 2 oferty. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował 

o przyznaniu dotacji dla następującego podmiotu: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji 

1. 
Caritas Archidiecezji 

Katowickiej 

„Prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia dla Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi” 
271 950,00 zł 

 

 

1.5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało również dotacje w wysokości 84 274,22 zł dla 

organizacji pozarządowych bez trybu konkursowego. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 
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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 59 762,22 zł  

2. 
Polski Związek Niewidomych- 

Koło Wodzisław Śląski 

„Spróbuj! Przecież potrafisz już 
sam...”-cykliczne zajęcia 

sportowo-rekreacyjne dla osób 
niepełnosprawnych” 

1 113,00 zł 

3. 
Polski Związek Niewidomych- 

Koło Wodzisław Śląski 
„Kwartet kulturalny” 1 800,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych    
z siedzibą w Rydułtowach 

„My w Kulturze-osoba 
niepełnosprawna jako twórca i 

odbiorca kultury” 
6 150,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych  
z siedzibą w Rydułtowach 

„XII Festiwal Twórczości 
Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych” 
6 000,00 zł 

  6. 
Stowarzyszenie „Radlińska 

Przystań” z siedzibą w 
Radlinie 

„Bliżej natury” 3 050,00 zł 

7. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek z 
siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

„Zwiedzamy kopalnię soli 
i okolice” 

1 519,00 zł 

8. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek z 
siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

„Razem przywitajmy lato” 1 470,00 zł 

9. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek z 
siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”  1 800,00 zł 

10. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa z siedzibą w Pszowie 
„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. z 2004 r., Nr 63, poz. 587); 

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

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

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013, poz. 1190). 

 



 7 

2 ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW  

2.1 21 stycznia 2014 roku w Liceum Plastycznym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię promocyjną  przekazywania 

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

W spotkaniu udział wzięli lokalni przedsiębiorcy  oraz przedstawiciele organizacji pożytku 

publicznego, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim. Podczas spotkania wręczono również nagrody laureatom 

konkursu plastycznego zorganizowanego przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego 

we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Liceum Plastycznym dla uczniów i uczennic 

szkoły na przygotowanie plakatu/logo promujące akcję. Zwycięską pracę przygotowała Martyna 

Malitowska z Radlina. 

2.2 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: 16.07.2014 w Gorzycach oraz  21.07.2014 

w Wodzisławiu Śląskim. 

2.3 Dnia 9 października 2014 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 2015 r.” 

2.4 Dnia 20 listopada 2014 roku w Powiatowym Centrum konferencyjnym odbyło się szkolenie dla 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego pt. „(es) w sieci dobrych połączeń”, którego 

celem było wdrożenie nowego standardu działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej 

przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej. Wiedza zdobyta przez osoby biorące udział 

w szkoleniu powinna podnieść jakość współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi. 

2.5 W 2014 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: 

Szkolenie na temat przygotowania oferty sponsorskiej (doradztwo grupowe) - 16.01.2014, 

Szkolenie dotyczące  ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych- 17.01.2014 oraz 

27.02.2014, 

Szkolenie na temat księgowego zamknięcia roku 2013 - 06.03.2014, 

Szkolenie dotyczące organizacji imprez masowych - 08.05.2014,   

Szkolenie pt.: „Jak skutecznie promować imprezy lokalne?” - 27.05.2014, 
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Szkolenie na temat sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej - 

12.06.2014, 

Szkolenie pt.: „ABC  członka zarządu” - 27.11.2014, 

Szkolenie na temat zmian w ustawie o rachunkowości – 28.11.2014, 

Szkolenie pt.: „Przygotowanie projektu - w drodze po grant” – 01.12.2014, 

Szkolenie na temat tworzenia stron www - 02.12.2014. 

2.6 W 2014 roku w ramach realizacji projektu „Razem znaczy lepiej” Wydział Strategii i Rozwoju 

Powiatu wspólnie z Liderem projektu- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika 

zrealizował następujące szkolenia, spotkania i warsztaty: 

 Szkolenie „Budowanie partnerstwa lokalnego w Modelu Współpracy”- 21-22.03.2014, 07-08.05.2014, 

28-29.05.2014 oraz 05.06.06.2014. 

Spotkania diagnostyczne w gminach  z organizacjami pozarządowymi dot. tworzenia Strategii Rozwoju 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025: 10.06.2014- Gorzyce, 12.06.2014- Godów, 12.06.2014- 

Rydułtowy, 13.06.2014- Wodzisław Śląski, 17.06.2014- Radlin, 23.06.2014- Lubomia, 24.06.2014- 

Pszów, 25.06.2014- Marklowice, 30.06.2014- Mszana oraz 30.06.2014- Wodzisław Śląski. 

Cykl warsztatów dla ngo pn. „Kapitał Społeczny w Strategii Rozwoju”- 17.09.2014, 02.10.2014, 

06.10.2014, 09.10.2014, 10-11.10.2014, 13.10.2014, 16.10.2014 

Cykl warsztatów pn. „Tworzenie Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w powiecie wodzisławskim”- 06.11.2014, 13.11.2014, 17.11.2014, 21.11.2014 oraz 12-13.12.2014. 

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 2014 r. konsultowano z organizacjami 

pozarządowymi oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego następujące projekty uchwał 

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

Powiatu): 

3.1 Uchwała nr XLI/415/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014 roku w sprawie 

uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu 

wodzisławskiego”. 

3.2 Uchwała nr XLI/413/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
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odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej. 

3.3 Uchwała nr XL/404/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie 

nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 

3.4 Uchwała nr XLII/420/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 24.04.2014 roku w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin aptek oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

wodzisławskiego. 

3.5 Uchwała nr XLI/408/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014 roku 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. 

3.6 Uchwała nr XLI/410/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014 roku w sprawie 

określenia wysokość i dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

3.7 Uchwała nr XLI/415/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

3.8 Uchwała nr XLIV/435/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 26.06.2014 roku 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. 

3.9 Uchwała nr XLIV/433/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 26.06.2014 roku 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. 

3.10 Uchwała nr  XLVIII/469/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 28.08.2014 roku w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

Powiatu Wodzisławskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

3.11 Uchwała nr XLVI/448/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 28.08.2014 roku w sprawie 

przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego. 

3.12 Uchwała nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 25.09.2014 roku w sprawie 

nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 



 10 

3.13 Uchwała nr XLVII/457/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 25.09.2014 roku w sprawie 

nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim. 

3.14 Uchwała nr XLVII/452/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 25.09.2014 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

3.15 Uchwała nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 25.09.2014 roku w sprawie 

określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 

trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 

Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. 

3.16 Uchwała nr XLVIII/467/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”. 

3.17 Uchwała nr XLVIII/468/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2018”. 

3.18 Uchwała nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie 

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

Wodzisławskiego. 

3.19 Uchwała nr XLVIII/469/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie 

zmiany uchwały NR XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku 

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego. 

3.20 Uchwała nr II/33/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 18.12.2014 roku 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. 

3.21 Uchwała nr II/32/2014 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 18.12.2014 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 roku 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

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 2014 r. odbyły się 
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4 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które dotyczyły m.in.: zaopiniowania kryteriów 

podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia 

na rok 2014, wydania opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego w roku szkolnym 2014/2015, 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 2014 r. 20 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 2014 roku odbyły się 3 spotkania Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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 2014 r. przekazał materiały informacyjno-promocyjne 

Powiatu Wodzisławskiego m.in. takim organizacjom pozarządowym jak:  Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Wodzisławskiej, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, Klub Olimpiad Specjalnych "Tygrysy", Miejski Klub Piłkarski Odra Centrum, Siatkarski Klub 

„Górnik Radlin”, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Towarzystwo Przyjaciół Pszowa, Ludowy 

Klub Jeździecki „Tynka Skrzyszów”, Chór Mieszany Jadwiga. 

4.6 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu włączył się w działania podejmowane przez Fundację Zaraz 

Wracam z Nowego Tomyśla dotyczące akcji „Sprzęt za sprzęt”. Akcja polegała na organizacji zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii w klubach sportowych. 
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4.7 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu przygotował zgłoszenie do konkursu „Ekoaktywni’2014” 

organizowanego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach dla Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” z Wodzisławia Śląskiego. Stowarzyszenie 

zostało laureatem tego konkursu i otrzymało nagrodę w wysokości 5000 zł. 

4.8 Powiatowe placówki oświatowe w 2014 roku współpracowały m.in. z następującymi organizacjami 

pozarządowymi: Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej, Ochotnicza Straż Pożarna 

Biertułtowy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wodzisław Śląski, Fundacja „Wspólnota 

Dobrej Woli”, Stowarzyszenie MAMAUTYZM z Wodzisławia Śląskiego, Polski Czerwony Krzyż, 

Caritas Archidiecezji Katowickiej, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie 

Wychowanków Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja 

Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, 

Uczniowski Klub Sportowy Omega Rydułtowy, Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Rydułtowy, 

Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydułtów, Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Parafia pw. Św. 

Jerzego w Rydułtowach, Stowarzyszenie „Tacy sami” z Rydułtów, Fundacja „Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy”, Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Rydułtowy, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych w Gdyni, Stowarzyszenie 

„Czyń Dobro” na rzecz uczniów i absolwentów szkól i placówek specjalnych w Wodzisławiu 

Śląskim, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalnej Polska.  

 

5 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

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

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

opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy 

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

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

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych. 

W 2014 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim (PRDPP) 

1 kadencji pracowała w następującym składzie: Przewodniczący - Arkadiusz Skowron, 

Wiceprzewodniczący - Marian Drosio, Sekretarz - Barbara Jasińska-Musik, Członkowie- Dariusz 

Prus, Dawid Topol, Donata Malińska Anna Białek, Krzysztof Dybiec, Stanisław Gorzawski, Izabela 

Kalinowska. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 1 kadencji w 2014 roku odbyła 9 spotkań 

(21.01.2014, 13.02.2014, 13.03.2014, 20.05.2014, 5.06.2014, 21.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014, 
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25.09.2014) oraz zaopiniowała 18 projektów uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego (w trakcie 

całej kadencji PRDPP spotkała się 22 razy oraz zaopiniowała 38 projektów uchwał Rady Powiatu). 

Dnia 25 września 2014 roku zakończyła się 2 –letnia kadencja PRDPP w Wodzisławiu Śląskim 

1 kadencji.  

Dnia 18 września 2014 roku rozpoczęła się procedura związana z wyłonieniem członków PRDPP 

2 kadencji. 9 października odbyło się zebranie delegatów, podczas którego przedstawiciele 

organizacji pozarządowych  wybrali spośród kandydatów swoich przedstawicieli do Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Dnia 15 października 2014 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

na swoim posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie powołania członków Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim (uchwała nr 1242/2014). W skład PRDPP 

weszły następujące osoby*: Dawid Topol oraz Marian Drosio- przedstawiciele Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, Dariusz Prus, Katarzyna Brachmańska oraz Barbara Jasińska - Musik - 

przedstawiciele Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Anna Białek- Fundacja „Wspólnota Dobrej 

Woli”, Danuta Hajok-Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”, Joanna Stanisz – Cebula- Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne „UFF!”, Maria Kopsztejn –Radlińskie Towarzystwo Kulturalne  oraz Adam 

Urbaniec Grupa Motocyklowa „Hanysy”.  Na swoim pierwszym posiedzeniu dnia 20.10.2014 

członkowie PRDPP wybrali na Przewodniczącą PRDPP  Marię Kopsztejn, na Wiceprzewodniczącego 

–Adama Urbańca, natomiast Sekretarzem została Barbara Jasińska-Musik. W 2014 roku PRDPP 

w Wodzisławiu Śląski spotkała się dwukrotnie (20.10.2014 oraz 27.11.2014), wydała 3 opinie do 

projektów uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

*Dnia 24 listopada 2014 roku swoją  rezygnację z prac w PRDPP złożył Marian Drosio, natomiast 

14 stycznia 2015 roku Dawid Topol. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dnia 21 stycznia 2015 roku 

uzupełnił skład Rady powołując w jej skład Mateusza Górala oraz Michała Lorka – przedstawicieli 

Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

   

6 REALIZACJA PROJEKTÓW „INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZACHODNIEGO” 

ORAZ „RAZEM ZNACZY LEPIEJ” 

6.1 Od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku Powiat Wodzisławski 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 
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Wodzisławski jako Partner w realizacji projektu  jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa 

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

prowadzenie działań informacyjnych. 

Z działalności Inkubatora 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 220 doradztw bieżących (w tym również doradztwa grupowe) –ilość 

porad udzielonych w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela: 

 

L.p. miesiąc liczba 
doradztw 

w tym doradztwa 
grupowe 

1. Styczeń 2014 31 4 

2. Luty 2014 21 4 

3. Marzec 2014 18 1 

4. Kwiecień 2014 18 3 

5. Maj 2014 12 1 

6 Czerwiec 2014 14 1 

7. Lipiec 2014 27 4 

8. Sierpień 2014 6 0 

9. Wrzesień 2014 14 2 

10. Październik 2014 24 3 

11. Listopad 2013 14 2 

12. Grudzień 2014 21 1 

 Razem: 220  
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6.2 W ramach realizacji projektu 6 września 2014 roku na rynku w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano  

po raz drugi „Festiwal Organizacji Pozarządowych”, w którym czynny udział wzięły 24 podmioty 

ekonomii społecznej działające na terenie powiatu wodzisławskiego. 

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mieli okazję zobaczyć występy Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia 

wspierane przez Stowarzyszenie Vladislavia oraz zespołów Czelodka, Rzuchowianki i Miłośnicy TMR 

działających przy Towarzystwie Miłośników Rydułtów. Grupa Korelacje działająca przy Warsztacie 

Terapii Zajęciowej z Gorzyc zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie w kilku  scenkach 

humorystycznych. 

Spore emocje wzbudzały pokazy sztuk walk walki Kung Fu Wushu w wykonaniu członków 

Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki Tao oraz pokazy udzielania pomocy przedmedycznej  

przygotowane przez strażaków z OSP w Biertułtowach. Osoby zainteresowane mogły wsiąść do wozu 

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

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Grupa Motocyklowa Hanysy możliwa była również przejażdżka 

motorem po wodzisławskim rynku. 

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

przygotowało dla najmłodszych eko-warsztaty plastyczne, w ramach których wspólnie ozdabiano kartki 

okolicznościowe,  malowano kartonowe domki  i przekazywano informacje o ekologicznym stylu życia. 

Podczas  Festiwalu Organizacji Pozarządowych w 2014 r. zaprezentowały się następujące organizacje:  

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

Powstań do życia”, Stowarzyszenie „Vladislavia”, Polski Związek Niewidomych w Wodzisławiu Śl., 

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,  Ochotnicza Straż Pożarna z Radlina-

Biertułtów, Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Ruchu 

Harcerskiego „Czuwaj”, Nasi Mieszkańcy.pl, Towarzystwo Entuzjastów Kolei, Stowarzyszenie Baszta, 

Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki Tao, Stowarzyszenie na rzecz zwierząt-koty, psy i my, 

Stowarzyszenie Razem na Szybiku, Stowarzyszenie Razem Raźniej, Stowarzyszenie Fotobalans, 

Spółdzielnia Socjalna Najlepśnikarnia oraz Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Hanysy. 

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

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

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

jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w powiecie wodzisławskim. 
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W 2014 r. zrealizowano wiele szkoleń i warsztatów. Dotyczyły one m.in. budowania partnerstwa 

lokalnego w modelu współpracy, po których zostało podpisane „Porozumienie” przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i instytucji z terenu powiatu wodzisławskiego powołujące nieformalne 

partnerstwo projektowe. W 2014 we współpracy z ngo przystąpiono do prac opracowania Strategii 

Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025.  W 2014 roku rozpoczęto również 

opracowywanie Wieloletniego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi w powiecie 

wodzisławskim. W trakcie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych określono znaczenie 

i rolę dokumentu, przeprowadzono diagnozę trzeciego sektora, opracowano wspólną wizję współpracy 

oraz wspólne definicje zasad ustawowych warunkujących współpracę między JST a NGO.  

Rezultatem realizowanego projektu jest również portal do konsultacji społecznych on –line 

(www.konsultacje-powiatwodzislawski.pl)  Ma on na celu włączenie jak najszerszego grona NGO do 

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

które podejmują istotne decyzje z zakresu polityk publicznych. Na portalu znajdują się informacje 

potrzebne do funkcjonowania organizacji pozarządowych, konsultowane akty prawa miejscowego oraz  

raporty, które powstały w ramach projektu. 

7 WYNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

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

Programu w 2014 roku: 

 Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2014 r. – 3 

 Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert- 43 

 Ilość dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego 

(w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19 a ustawy)- 24 

 Ilość przeprowadzonych szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, 

mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji-42 

 Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

statutowej działalności tych organizacji-21 

 Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym 

utworzonych przez Zarząd Powiatu- 3 
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