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II..  DDOOTTAACCJJEE  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJĘĘ  ZZAADDAAŃŃ  PPUUBBLLIICCZZNNYYCCHH  

 Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki 

i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia  

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

Wodzisławskiego dnia 18 stycznia 2017 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2017 r. w zakresie 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 2017 r. w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, ochrony i promocji zdrowia, sportu 

oraz turystyki i krajoznawstwa. 

25 000,00 zł 

12 000,00 zł 

40 000,00 zł 

5 000,00 zł 

kultura i ochrona dóbr
kultury

ochrona i promocja
zdrowia

sport
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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, 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 8 ofert, z czego 4 oferty zostały negatywnie ocenione pod 

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

Wodzisławskiego postanowił przyznać dotacje w łącznej wysokości 25 000,00 zł następującym 

podmiotom: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOTACJI 

1. Fundacja Rozwoju 

Kinematografii 

„Letnie Kino 

w Wodzisławiu Śląskim” 
5 000,00 zł 

2. 
 

Fundacja Akademia Rozwoju 

Kreatywnego 

 

„Herby Powiatu Wodzisławskiego 

- odkrywanie historii” 
3 365,40 zł 

3. 
Fundacja Muzyczna Orkiestry 

KWK Anna im. Wiktora 

Kamczyka 

„Muzyczna kraina” 8 100,00 zł 

4. Fundacja Teatru 

Wodzisławskiej Ulicy - TWU 

„…TEATR MÓJ WIDZĘ 

OGROMNY…” aktywizacja 

społeczno-kulturalna 

Powiatu Wodzisławskiego 

 

8 534,60 zł 
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Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty: 

LP. 
NAZWA 

OFERENTA 
NAZWA ZADANIA 

WNIOSKOWA

NA KWOTA 

DOTACJI 

PRZYCZYNA 

NIEPRZYZNANIA 

DOTACJI 

1. 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

Saturator 

 

„Pani zabija pana II – 

Festiwal kryminału" 

 

9 605,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

2. 

 

Stowarzyszenie 

„Moje Miasto” 

 

 

„IV Festiwal Pieśni 

z Pogranicza" 

 

4 470,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

3. 

Stowarzyszenie 

„Moje Miasto” 

 

 

„Jo był ukradziony – 

Tragedia Górnośląska 

w sztuce teatralnej" 

 

4 000,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

4. 

Stowarzyszenie 

Wspierania Sztuki, 

Edukacji i Terapii 

Artefakt 

„Dzień sztuki i Zdrowia 

w Wodzisławiu" 
10 813,40 zł 

oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

 

 

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

8 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

przyznał dotacje w łącznej wysokości 36 116,70 zł następującym podmiotom: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOTACJI 

1. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy Marklowice 

„My i nartorolki - Puchar Śląska 

i Ogólnopolskie Spotkanie UKS 

w biegach na nartorolkach” 
7 925,00 zł 

2. 
Siatkarski Klub Górnik Radlin 

z siedzibą w Radlinie 

„V Grand Prix Starosty 

Wodzisławskiego w siatkówce 

plażowej” 
10 400,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

kultury fizycznej i sportu wsi 

Krostoszowice „Inter 

Krostoszowice”* 

„Mistrzostwa Powiatu 

Wodzisławskiego Dzieci  

i Młodzieży w biegach 

przełajowych” 

4 875,00 zł 

4. 
Fundacja Akademia Rozwoju 

Kreatywnego 
„Sport łączy pokolenia” 1 967,70 zł 

5. Stowarzyszenie Karkoszka Cup 

„Spędź wolny czas aktywnie wraz  

z Stowarzyszeniem Karkoszka 

Cup podczas rozgrywek 

amatorskiej ligi piłkarskiej” 

10 949,00 zł 

*oferent zrezygnował z realizacji zadania, kwota dotacji została zwrócona  
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Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty: 

LP. 
NAZWA 

OFERENTA 
NAZWA ZADANIA 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

DOTACJI 

PRZYCZYNA 

NIEPRZYZNANIA 

DOTACJI 

1. 
Klub Sportowy 

Hetman Marklowice 
„Potrójne uderzenie” 10 596,00 zł 

oferta nie spełniła 

wymogu § 7 ust. 12 

ogłoszenia 

konkursowego – nie 

uzyskała co najmniej 32 

punktów 

2. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„ALIGATOR" 

Międzyszkolne 

zawody pływackie  

o Puchar Dyrektora 

GOTSIR 

„NAUTICA" 

7 551,99 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

3. 
Klub Sportowy 

„FORMA” 

II Drużynowy Bieg 

Wieczorny „Pod 

Księżycem” o Puchar 

Starosty 

Wodzisławskiego 

5 010,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

 

W otwartym konkursie ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęła 1 oferta. 

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

dotację w wysokości 4 875,00 zł jednemu podmiotowi: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

1. 

Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju kultury fizycznej  

i sportu wsi Krostoszowice  

„Inter Krostoszowice" 

„Rowerem poznajemy 

bogactwo przyrody 

i malownicze krajobrazy 

powiatu wodzisławskiego" 

4 875,00 zł 

 

 

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

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. 
Forum Firm z siedzibą 

w Radlinie  

„Niska emisja – 

bijemy na alarm” 
2 600,00 zł 

oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

2. 
Fundacja Akademia 

Rozwoju Kreatywnego  

„Najlepsze witaminy 

mają nasze polskie 

dzieci” 
862,70 zł 

oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 
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3. 
Stowarzyszenie 

„AKTYWNA OLZA” 

„Nie boję się 

pomagam! Pierwsza 

pomoc 

przedmedyczna” 

4 500,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

4.  

Razem dla Zdrowia –

Fundacja na rzecz 

Powiatowego 

Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach 

i Wodzisławiu Śląskim 

„Pudełko Życia” 11 647,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

5.  
Fundacja FENIX – 

„Powstań do życia” 
„W sieci uzależnień” 3 500,00 zł 

oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

 

Z uwagi na to, że żadna z ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu 

ww. konkursu, ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

na który wpłynęły 2 oferty. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego przyznał dotację w wysokości 860,70 zł jednemu podmiotowi: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

1. 
Fundacja Akademia Rozwoju 

Kreatywnego  

„Najlepsze witaminy mają 

nasze polskie dzieci” 
860,70 zł 

 

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymał następujący podmiot: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
WNIOSKOWANA 

KWOTA 

DOTACJI 

PRZYCZYNA 

NIEPRZYZNANIA 

DOTACJI 

1.  

Razem dla Zdrowia –

Fundacja na rzecz 

Powiatowego 

Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach 

i Wodzisławiu 

Śląskim 

„Edukowanie 

w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej” 

10 445,00 zł 
oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

 

 Zadania publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dnia 28 września 2016 r. ogłosił otwarty 

konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego 

w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  
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W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wpłynęły 23 oferty. Po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję w sprawie powierzenia 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej następującym organizacjom: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOTACJI 

1. 
Fundacja TOGATUS PRO 

BONO z siedzibą w Olsztynie 

„Realizacja zadania publicznego 

Powiatu Wodzisławskiego w  

zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2017 roku” 

60 725,88 zł 

 

2. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Poradnictwa Obywatelskiego 

„DOGMA” z siedzibą 

w Mikołowie  

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Rydułtowach” 
60 725,88 zł 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Pszowie” 
60 725,88 zł 

 

 

Dotacji na realizację zadań publicznych nie otrzymały następujące podmioty: 

 

PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W RADLINIE: 

 

LP. NAZWA OFERENTA PRZYCZYNA NIEPRZYZNANIA DOTACJI 

1. 
Fundacja HONESTE VIVERE  

z siedzibą w Warszawie 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

2. 

Fundacja Lepszy Świat dla 

Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Gliwicach 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

3. 

 

Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie 

 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

4. 

Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego „Jacy-Tacy” 

z siedzibą w Krakowie 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

5. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne 

Oddział Terenowy z siedzibą w Opolu 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 
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PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W RYDUŁTOWACH: 

 

LP. NAZWA OFERENTA PRZYCZYNA NIEPRZYZNANIA DOTACJI 

1. 
Fundacja Togatus Pro Bono 

z siedzibą w Olsztynie 

Oferta zajęła 2 miejsce na liście rankingowej, jednakże 

Zarząd Powiatu wybrał ofertę, która zajęła 1 miejsce na 

liście rankingowej 

2. 
Towarzystwo Miłośników 

Rydułtów 
oferta nie spełniła wymogów formalnych 

3. 
Fundacja Młodzi Ludziom 

w Głuchowie 
oferta nie spełniła wymogów formalnych 

4. 
Klub Jagielloński 

z siedzibą w Krakowie 
oferta nie spełniła wymogów formalnych 

5. 
Fundacja HONESTE VIVERE 

z siedzibą w Warszawie 
oferta nie spełniła wymogów formalnych 

6. 

Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego „Jacy-Tacy” 

z siedzibą w Krakowie 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

7. 

Fundacja Obrony Praw Człowieka 

DURA LEX SED LEX z siedzibą 

w Rybniku 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

8. 

Fundacja Lepszy Świat Dla 

Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Gliwicach 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

        

PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W PSZOWIE: 

 

LP. NAZWA OFERENTA PRZYCZYNA NIEPRZYZNANIA DOTACJI 

1. 
Fundacja Togatus Pro Bono 

z siedzibą w Olsztynie 

 

Oferta zajęła 2 miejsce na liście rankingowej, jednakże 

Zarząd Powiatu wybrał ofertę, która zajęła 1 miejsce na 

liście rankingowej 

2. 
Fundacja HONESTE VIVERE  

z siedzibą w Warszawie 
oferta nie spełniła wymogów formalnych 

3. 
Klub Jagielloński 

z siedzibą w Krakowie 

 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

4. 

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne z siedzibą w Opolu 

 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

5. 

Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego „Jacy-Tacy” 

z siedzibą w Krakowie 

 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 
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6. 

Fundacja Obrony Praw Człowieka 

DURA LEX SED LEX 

z siedzibą w Rybniku 

 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

7. 

Fundacja Lepszy Świat Dla 

Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Gliwicach 

 

oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

 

 „Małe granty”  

W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

tzw. „małe granty”, w 2017 r. wpłynęło łącznie 13 ofert:  

– w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oferty złożyły 3 podmioty: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
WNIOSKOWANA 

KWOTA W ZŁ 

1. Stowarzyszenie Moje Miasto  „IV Festiwal Pieśni z Pogranicza” 4 300,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne Saturator 

„Pani zabija pana II – Festiwal 

kryminału” 
10 000,00 zł  

3. 

 

Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Radoszowik” 

 

 

„Integracja Kół Gospodyń 

Wiejskich” 

 

2 230,00 zł 

 

– w zakresie sportu ofertę złożyły następujące podmioty: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
WNIOSKOWANA 

KWOTA W ZŁ 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Aligator” 

„Międzyszkolne zawody pływackie” 

 
2 548,21 zł 

2. 
Klub Sportowy „Forma” 

Wodzisław Śląski 

II Wieczorny Bieg Drużynowy „Pod 

księżycem” o Puchar Starosty 

Wodzisławskiego 
4 330,00 zł 

3. 
Wodzisławski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

„Seniorze, na start po zdrowie. 

Aktywność fizyczna warunkiem 

dobrej starości” 

3 000,00 zł 

4. 
Klub Sportowy „Gosław” 

Jedłownik 
„Rodzinny Dzień Sportu” 5 000,00 zł 

5. 
Klub Sportowy „Forma” 

Wodzisław Śląski 

II Wieczorny Bieg Drużynowy „Pod 

księżycem” o Puchar Starosty 

Wodzisławskiego* 
4  330,00 zł 

*oferent składał wniosek w formie małego grantu dwukrotnie (w kwietniu oraz w lipcu), Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał  

dotację w lipcu 2017 r.    
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– w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ofertę złożył  1 podmiot: 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA  
WNIOSKOWANA 

KWOTA W ZŁ 

1. 
Stowarzyszenie Głos 

Wodzisławski  

 

„Mural Historyczny – Marsz 

Śmierci” 

 

9 900,00 zł 

 

– w zakresie działalności podtrzymującej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ofertę 

złożył  1 podmiot: 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA  
WNIOSKOWANA 

KWOTA W ZŁ 

1. 
Stowarzyszenie Głos 

Wodzisławski  

„Internetowe Forum Pomocowe 

dla mieszkańców Powiatu 

Wodzisławskiego” 

9 900,00 zł 

 

– w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości ofertę złożył  1 podmiot: 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA  
WNIOSKOWANA 

KWOTA W ZŁ 

1. 
Forum Firm z siedzibą 

w Radlinie 
„Europejski Piknik Gospodarczy” 2 400,00 zł 

 

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia ofertę złożyły 2 podmioty: 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA  
WNIOSKOWANA 

KWOTA W ZŁ 

1. 
Polski Czerwony Krzyż – 

Śląski Oddział Okręgowy 

 

„Pomagam, daję, ratuję – 

Mam to we krwi” 

1 890,00 zł 

2. 

Razem dla Zdrowia –

Fundacja na rzecz 

Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach 

i Wodzisławiu Śląskim 

„Pudełko Życia” 9 985,00 zł 

 



 
 

11 

 

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. Stowarzyszenie Moje Miasto  „IV Festiwal Pieśni z Pogranicza” 4 300,00 zł 

 

 

– w zakresie sportu: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Aligator” 

„Międzyszkolne zawody pływackie” 

 
2 548,21 zł 

2. 
Klub Sportowy „Forma” 

Wodzisław Śląski 

II Wieczorny Bieg Drużynowy „Pod 

księżycem” o Puchar Starosty 

Wodzisławskiego 
4 330,00 zł 

3. 
Wodzisławski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

„Seniorze, na start po zdrowie. 

Aktywność fizyczna warunkiem 

dobrej starości” 

3 000,00 zł 

4. 
Klub Sportowy „Gosław” 

Jedłownik 
„Rodzinny Dzień Sportu” 5 000,00 zł 

Łącznie: 14 878,21 zł 

 

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA  
PRZYZNANA 

KWOTA W ZŁ 

1. 
Polski Czerwony Krzyż – 

Śląski Oddział Okręgowy 

 

„Pomagam, daję, ratuję – 

Mam to we krwi” 

 

1 150,00 zł 

2. 

Razem dla Zdrowia –

Fundacja na rzecz 

Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach 

i Wodzisławiu Śląskim 

„Pudełko Życia” 9 985,00 zł 

Łącznie: 11 135,00 zł 
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 Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w 2017 roku ogłosił również dwa konkursy dotyczące 

realizacji zadań publicznych związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych: 

- w ramach realizacji projektu „Lepsze Jutro” na zadanie z zakresu aktywnej integracji 

o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 15.03.2017 r. do 

20.09.2017 r. ofertę złożył jeden podmiot, który otrzymał dotację na jego realizację: 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

WNIOSKOWANA/ 

PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

1. 
Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych - CRIS  

„Oferta na realizację zadania 

Publicznego Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie 

aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym uczestników projektu 

"Lepsze Jutro"” 

62 974,00 

 

- w ramach realizacji projektu „Środowiskowy interfejs pomocowy” na zadanie z zakresu 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 1.03.2017 r. do 31.12.2018 r. oferty 

złożone zostały przez następujących oferentów, którzy otrzymali dotacje na ich realizację: 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

WNIOSKOWANA/ 

PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

1. 

Stowarzyszenie „Razem na 

Szybiku” i Polski Związek 

Niewidomych Okręg Śląski 

Koło Wodzisław Śląski 

„Środowiskowy interfejs 

pomocowy” Wodzisław Śl. 
35 836,27 

2.  

Stowarzyszenie „Razem na 

Szybiku” i Polski Związek 

Niewidomych Okręg Śląski 

Koło Wodzisław Śląski 

 

„Środowiskowy interfejs 

pomocowy” Radlin 

  

 

35 836,24 

3.  
Towarzystwo Miłośników 

Rydułtów 

„Sieć środowiskowa w Rydułtowach 

na Os. Karola i Os. Orłowiec” 
35 836,24 

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało również dotacje w wysokości 

126 667,26 zł dla organizacji pozarządowych bez trybu konkursowego. Dotacje otrzymały 

następujące podmioty: 
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LP. NAZWA PODMIOTU NAZWA ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

 

1. 

Caritas Archidiecezji 

Katowickiej Warsztat 

Terapii Zajęciowej 

św. Hiacynta i Franciszek 

w Wodzisławiu Śląskim 

Dotacja na działalność bieżącą 70 261,33 zł 

2. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 
„Podróż po zdrowie” 13 326,00 zł 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa 

„Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych” 

 

1 700,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych 

„Festiwal twórczości artystycznej 

osób niepełnosprawnych ‘TO JA’ 

2017” 
7 100,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych 

„PRZYJACIELE I MY” – koncert 

z okazji 20-lecia Stowarzyszenia 

Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

w Rydułtowach 

5 200,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie „Radlińska 

Przystań” 

 

„Żyj zdrowo i sportowo” 

 
2 310,00 zł 

7. 
Dom Pomocy Społecznej 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

„Wycieczka do Inwałdu połączona 

ze zwiedzaniem 5 parków 

rozrywki” 
6 135,93 zł 

8. 

 

Polski Związek Niewidomych 

Koło w Wodzisławiu Śląskim 

 

„Znane-nieznane” rekreacyjno-

turystyczne wyjazdy osób 

niepełnosprawnych 
13 450,00 zł 

9. 

 

Polski Związek Niewidomych 

Koło w Wodzisławiu Śląskim 

 

„Kulturalna integracja” – 

kulturalne zadanie dla osób 

niepełnosprawnych 
2 150,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

w Wodzisławiu Śląskim 

„Wyjazd integracyjny do Brennej” 5 034,00 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); 

 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, 
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kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015, 

poz. 926). 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku przekazało na rzecz Caritas 

Archidiecezji Katowickiej kwotę 570 219,60 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). 

 

IIII..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  SSZZKKOOLLEEŃŃ,,  SSPPOOTTKKAAŃŃ,,  WWAARRSSZZTTAATTÓÓWW 

 

1. Dnia 31 stycznia 2017 r., w Powiatowym Centrum Konferencyjnym, zorganizowano 

spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

działających w sferze pożytku publicznego. Tematem spotkania było przygotowywanie 

projektów i wypełnianie ofert dotacyjnych składanych w ramach otwartych konkursów 

ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego. Na spotkaniu przedstawiono również 

ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego działającego 

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby 

z 16 organizacji pozarządowych.  

2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych wspólnie z Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika zorganizował cykl szkoleń dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie powiatu 

wodzisławskiego. Tematem warsztatów było dofinansowanie działań społecznych w 2017 

roku w powiecie wodzisławskim, możliwości wnioskowania m.in. poprzez generator 

Witkac.pl, przygotowywanie projektów, aspekty merytoryczno-formalne. Szkolenia odbyły 

się: 23.08.2017 r., 8.11.2017 r. oraz 11.12.2017 r. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 24 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu.  

3. Dnia 8 listopada 2017 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 2018 r.” 
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IIIIII..  KKOONNSSUULLTTOOWWAANNIIEE  AAKKTTÓÓWW  PPRRAAWWAA  MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO  

ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII 

 

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 2017 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 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 

sierpnia 2019 roku. 

3. 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 z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzących jest Powiat Wodzisławski.  

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wodzisławski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok”.  

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

  

IIVV..  IINNNNEE  FFOORRMMYY  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi poprzez udział przedstawicieli NGO w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. 

W 2017 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 2017, wydania opinii w sprawie utworzenia 

nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 

w roku szkolnym 2017/2018, 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 2017 r. do organizacji pozarządowych 15 osób 

na staż oraz 3 osoby na prace interwencyjne. 

3. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych jest zespołem 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 2017 roku odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas których Rada zajmowała się opiniowaniem m.in. 

projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału środków PFRON na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, projektu zasad 
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rozpatrywania wniosków w celu udzielenia dofinansowań ze środków Funduszu, a także 

przyjęcia dodatkowych kryteriów oceny wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej.  

4. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych we współpracy z Wydziałem 

Promocji, Kultury i Sportu na bieżąco aktualizował zakładkę na stronie internetowej 

Powiatu dla organizacji pozarządowych pn. ”DLA 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 2017 r. przekazywał organizacjom pozarządowym 

materiały informacyjno-promocyjne Powiatu Wodzisławskiego. 

6. Starosta Wodzisławski objął swoim patronatem następujące imprezy, których realizatorem 

były organizacje pozarządowe: Patronat nad Turniejem piłki nożnej SSOW JUNIOR CUP 

2017 organizowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław, patronat 

honorowy nad rywalizacją w lotach gołębi pocztowych  realizowaną przez Polski Związek 

Hodowców Gołębi Pocztowych, patronat nad Koncertem Charytatywnym dla 10-letniej 

Oliwii Nalepka organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Kahal, 

patronat honorowy nad Turniejem Piłki Nożnej „Razem dla Zdrowia”, którego 

współorganizatorem była  fundacja „Razem dla Zdrowia – Fundacja na rzecz Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim”, patronat 

nad akcją krwiodawstwa „Zbieramy krew dla Polski – Konwój Muszkieterów: oddaj krew 

uratuj życie” współrealizowaną przez Polski Czerwony Krzyż, honorowy patronat nad ósmą 

edycją Śląskiego Maratonu Rowerowego oraz XXXI Kolarskich Mistrzostw Świata 

Piekarzy i Cukierników organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Aktywnego 

Wypoczynku SPAW,  patronat honorowy IV Rydułtowskiej Wampiriady organizowanej 

przez Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach, patronat nad III edycją 

konkursu „Z książką mi do twarzy” organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

7. Wydział Promocji, Kultury i Sportu w 2017 r. współpracę z podmiotami trzeciego sektora 

realizował w następujących formach: 

 realizacja przez NGO usług zamówionych przez Wydział w zakresie działalności, 

promocyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej, 
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 współpraca z NGO przy organizacji wydarzeń i imprez sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych – inne niż powyżej, 

 informowanie o działalności NGO za pośrednictwem strony internetowej oraz 

informacje skierowane do środków masowego przekazu, 

 zrealizowane wnioski o przekazanie NGO materiałów promocyjnych w celach 

promocji Powiatu podczas organizowanych przez organizacje wydarzeń, imprez 

i innych inicjatyw. 

8. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane przez powiatowe placówki 

oświatowe: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim: 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowanków Zespołu Szkół  im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w zakresie organizacji spotkań 

absolwentów, spotkań uczniów z absolwentami, koordynowania przygotowań do  

Jubileuszu 70-lecia szkoły, a także udziału członków Stowarzyszenia w imprezach 

szkolnych: I Festiwalu Wiedzy „Sposób na sukces”, Dniu Patrona Szkoły, 

uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły, 

 współpraca z Wodzisławskim Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach organizacji 

wieczoru kolędowego dla słuchaczy WUTW oraz udziału w obchodach X-lecia 

WUTW, 

 współpraca ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”. Jednostka Strzelecka 2023. 

Organizacja Społeczno-Wychowawcza w zakresie prezentacji działalności Jednostki 

w ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa; 

 współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” w ramach udziału w akcji „Szlachetna 

paczka”, a także udziału w programie Akademia przyszłości w formie tutoringu 

uczniów I LO nad uczniami szkół gimnazjalnych, 

 współpraca z Fundacją Medhouse w zakresie wolontariatu uczniów na oddziale 

pediatrycznym Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, 

b) Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim: 

 współpraca z Fundacją Togatus Pro Bono z Olsztyna w ramach organizacji spotkania 

w dniu 10 listopada 2017 roku uczniów dwóch klas technikum z prawnikiem 

fundacji. Tematyka zajęć dotyczyła  szeroko rozumianych problemów prawnych, 

z jakimi może spotkać się dzisiejsza młodzież. Poruszono problem  praw autorskich 

i pobierania materiałów z internetu, prawa wykroczeń, praw konsumenta itp. 
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c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie: 

 współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Pszowa – Sekcja Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym i ich Rodzinom w ramach „Wiosennych metamorfoz” – stylizacja 

fryzur i paznokci, a także pomocy w organizacji i obsłudze Koncertu z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, 

 współpraca z Fundacją „Wspólnota Dobrej Woli” w zakresie organizacji kwesty na 

cmentarzach 1 listopada na rzecz Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 

Dzieci i Młodzieży, 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zwierząt – Koty, Psy i My oraz 

z Fundacją Jestem Głosem Tych Co Nie Mówią z Rybnika w ramach zbiórki 

żywności, suchej karmy, 

d) Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach: 

 udział w projekcie „Szlachetna paczka” – ogólnopolska akcja świątecznej pomocy 

osobom najuboższym, 

 udział w akcji charytatywnej (zbiórka artykułów spożywczych w supermarketach) 

organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Rydułtowy, 

 współpraca z Fundacją „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śl. – udział w zbiórce 

publiczno-charytatywnej podczas Wszystkich Świętych, 

 udział w akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza” 

organizowanej przez towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie, 

 współpraca z WOŚP (pomoc w organizacji poprzez zbiórki pieniędzy), 

 współpraca wolontaryjna z Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach (pomoc przy remontach, 

pracach porządkowych, organizacja imprez dla dzieci, organizacja balu charytatywnego, 

kolędowanie), 

 zbiórka żywności i przyborów szkolnych we współpracy z Caritas Archidiecezji 

Katowickiej „Tak Pomagam”, we współpracy z Parafią pw. św. Jerzego  

w Rydułtowach, 

e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 przy Zespole działa od ponad roku stowarzyszenie „Obywatelska 30”, którego członkami 

są nauczyciele i uczniowie placówki. W roku 2017 organizacja realizowała we 

współpracy ze szkołą zadanie pod nazwą „I Festiwal Fotograficzny Rydułtowy 2017 – 

Moje miasto nocą”.  
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VV..  FFEESSTTIIWWAALL  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH 

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych odbył się 13 maja 2017 r. na wodzisławskim 

Rynku. Imprezę zorganizował „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego”. 

Celem przedsięwzięcia była prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych 

i podmiotów ekonomii społecznej, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska 

trzeciego sektora. Festiwal miał również charakter międzynarodowy za sprawą przybyłych 

w tym czasie do Wodzisławia Śląskiego delegacji samorządów współpracujących z Powiatem 

Wodzisławskim – z Niemiec, Szwecji, Łotwy, a także z Powiatu Tczewskiego. Odwiedzający 

imprezę mogli podziwiać również stoiska partnerów zagranicznych i krajowego, na których 

wyeksponowano między innymi wyroby rękodzieła. Odbyła się również wystawa obrazów 

łotewskich malarzy Liene Aboma i  Stanislavsa Matussa.  

W Festiwalu uczestniczyły 32 organizacje pozarządowe, które przygotowały ciekawe 

stoiska prezentując swój dorobek i osiągnięcia. Wystąpiły następujące organizacje: 

1) Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka  –  koncert orkiestry, 

2) Akademia Sportowa Top Team –  pokaz judo oraz samoobrony, 

3) Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tanecznego „Miraż” –występ zespołu tanecznego, 

4) FC Ronin z Radlina – pokaz sztuk walki, 

5) Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – pokaz tańca liniowego, 

6) Stowarzyszenie „Moje Miasto” z Rydułtów – pokaz tańca w wykonaniu Grupy Seniorek 

„Dziewczynki – Sprężynki”, 

7) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karate–Do – pokaz karate i samoobrony, 

8) Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II oraz Fundacja „Razem dla zdrowia” – pokaz 

udzielania pierwszej pomocy i akcji medycznej, 

9) Fundacja Teatru Wodzisławskiej Ulicy TWU – zabawy z dziećmi, 

Wśród dodatkowych atrakcji zostały zorganizowane: 

1) warsztaty florystyczne dla dzieci – Stowarzyszenie Florystów Polskich, 

2) warsztaty z szyfrowania kłódek – Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”, 

3) możliwość obserwacji nieba – Fundacja Astrohunters, 

4) pokaz broni i umundurowania –Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich, 

5) możliwość jazdy na nartorolkach – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 

Marklowice, 
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6) możliwość przejażdżki drezyną na drewnotorze – Towarzystwo Entuzjastów Kolei, 

7) możliwość spaceru oraz adopcji psiaków – Stowarzyszenie na rzecz zwierząt „Koty, Psy 

i My” 

8) pokaz eksperymentów fizycznych i chemicznych – Fundacja Akademia Rozwoju 

Kreatywnego 

9) kąciki plastyczne dla dzieci - Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz oraz 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Saturator, 

10) degustacja naleśników - Spółdzielnia Socjalna „Najlepśniki”, 

11) stanowiska rekonstrukcji historycznych - GRH „Powstaniec Śląski” oraz Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Piechota Herr, 

oraz stanowiska: 

1) Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek – gdzie prezentowano działania 

realizowane przez stowarzyszenie, 

2) Warsztatu Terapii Zajęciowej z Gorzyc – który zaprezentował prace swoich 

podopiecznych, 

3) Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi – promujące honorowe krwiodawstwo, 

4) Fundacji Fenix – Powstań do życia – informujące o działaniach podejmowanych przez 

fundację, 

5) Spółdzielni Socjalnej Horyzonty Kultury z Czernicy – oferujące działania kulturalne  

oraz zajęcia dla najmłodszych uczestników, 

6) Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” – promujące Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji 

i Terapii Dzieci i Młodzieży, 

7) Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wodzisławia Śl. – który zaprezentował prace swoich 

podopiecznych, 

8) Zakładu Aktywności Zawodowej z Wodzisławia Śl. – prezentującego ofertę swojego 

zakładu, 

9) Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców – na którym zaprezentowano 

jubileuszowe stoisko tej organizacji. 

VVII..  PPOOWWIIAATTOOWWAA  RRAADDAA  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  PPOOŻŻYYTTKKUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  
 

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 

należy w szczególności:  
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 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 2017 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu 

Śląskim (PRDPP) III kadencji pracowała w następującym składzie:  

1) Sebastian Wystub – przewodniczący Rady, przedstawiciel Fundacji „Vox Cordis”, 

2) Roman Kwaśny – wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel Wodzisławskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

3) Barbara Jasińska-Musik – sekretarz Rady, przedstawicielka Zarządu Powiatu, 

4) Witold Kacała – przedstawiciel Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

5) Dariusz Prus – przedstawiciel Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

6) Mirosława Nosiadek – przedstawicielka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, 

7) Michał Lorek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, 

8) Anna Białek – przedstawicielka Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”, 

9) Monika Hejczyk – przedstawicielka Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego, 

10) Piotr Maciuga – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Radlin II. 

W 2017 roku odbyło się 5 posiedzeń PRDPP, podczas których zaopiniowano łącznie 

8 projektów uchwał. Członkowie Rady spotkali się z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych dnia 8 listopada 2017 roku podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego 

Programu współpracy na 2018 r.  

 

VVIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTUU  „„OOŚŚRROODDEEKK  WWSSPPAARRCCIIAA  EEKKOONNOOMMIIII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

SSUUBBRREEGGIIOONNUU  ZZAACCHHOODDNNIIEEGGOO””   

 

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 
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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 2017 r. realizował następujące zadania: 

 podpisanie  umów i przystąpienie do projektu 16 podmiotów ekonomii społecznej,  

 przystąpienie do projektu 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

 społecznym, 

 realizacja 67 spotkań informacyjnych dla osób reprezentujących istniejące i powstające 

podmioty ekonomii społecznej. 

 

W ramach realizacji projektu w 2017 roku zorganizowano 2 wizyty studyjne dla osób 

korzystających ze wsparcia Ośrodka: 

1) W dniach 14-15 września 2017 r. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, które 

mają siedzibę na terenie subregionu zachodniego uczestniczyli w wizycie studyjnej do 

Bielska-Białej oraz Powiatu Żywieckiego (Laliki, Lipowa). W wizycie studyjnej wzięło 

udział 19 osób – przedstawicieli następujących podmiotów ekonomii społecznej: 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Aligator, Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego, 

Caritas Archidiecezji Katowickiej, Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

Zakładu Aktywności Zawodowej z Wodzisławia Śląskiego,  Stowarzyszenia Nasi 

Mieszkańcy.pl, Stowarzyszenia pod wieżą z Rybnika,  Towarzystwa Charytatywnego 

„Rodzina”. Uczestnicy wizyty mogli przekonać się, w jaki sposób Stowarzyszenie 
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Artystyczne „Teatr Grodzki” i Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej prowadzą swoje 

ośrodki w Bielsku – Białej, Lalikach i Lipowej. 14 września 2017 r. uczestnicy 

odwiedzili Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej oraz w Lalikach. 

Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” zatrudnia osoby niepełnosprawne w dwóch Zakładach 

Aktywności Zawodowej: w Zakładzie Drukarsko-Introligatorskim w Bielsku-Białej 

i w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach.  

Natomiast 15 września 2017 r. podczas wizyty w Stowarzyszeniu Ziemi Lipowskiej 

możliwe było zapoznanie się z działaniami stowarzyszenia w zakresie działań 

edukacyjnych, organizacji imprez kulturalnych oraz działań związanych z ochroną 

bioróżnorodności. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. odnawianiem tradycyjnych sadów 

śliwkowych, ze szczególnym uwzględnieniem popularnej niegdyś w Gminie Lipowa 

śliwki żniwki. W ramach działalności gospodarczej członkowie stowarzyszenia utworzyli 

Spółdzielnię Socjalną „Śliwkowa Lipowa”, która zajmuje się prowadzeniem punktu 

gastronomicznego, świadczeniem usług cateringowych, uprawą drzew i krzewów 

owocowych, prowadzeniem warsztatów artystycznych oraz przetwórstwem owoców 

i warzyw. 

2) 9 grudnia 2017 roku zorganizowano wizytę studyjną w Spółdzielni Socjalnej „Honolulu” 

w Katowicach oraz zapoznawano się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej 

wystawiających się podczas „Jarmarku na Nikiszu” w Katowicach. W wizycie wzięło 

udział 19 przedstawicieli następujących organizacji pozarządowych: Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Stowarzyszenia Nasi Mieszkacy.pl, Klubu 

Sportowego Górnik Radlin, Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego, 

Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa Charytatywnego 

„Rodzina”, Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek, Stowarzyszenia „Razem na 

Szybiku”, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Stowarzyszenia „Koty, Psy i My”. 

W ramach wizyty uczestnikom przedstawiono dobre praktyki z zakresu tworzenia 

i funkcjonowania spółdzielni socjalnej i zatrudniania osób oraz znaczenia integracji 

społeczno-zawodowej  na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Honolulu”. Spółdzielnia 

prowadzi w Katowicach kawiarnię „Drzwi Zwane Koniem”. Uczestnicy wizyty mieli 

okazję również zapoznać się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej wystawiających 

się podczas „Jarmarku na Nikiszu”.  
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VVIIIIII..  WWYYNNIIKKII  OOCCEENNYY  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTUU  

  
 

Zgodnie z Rozdziałem 10 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

2017 r., tj.: „Sposób oceny realizacji programu” otrzymano następujące wartości: 

 Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2017 r. – 

8 Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert - 51 

 Ilość dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego (w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a 

ustawy) - 24 

 Ilość przeprowadzonych szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie 

doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji 

-45 

 Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących statutowej działalności tych organizacji - 8 

 Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym 

i inicjatywnym utworzonych przez Zarząd Powiatu – 3. 

 

 

 


