UCHWAŁA NR 360/1711/2014
ZARZĄDU POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach sprawozdania z realizacji rocznego
programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2013
Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.1)#), art. 4 ust.1 pkt 22 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.2)) oraz
uchwały nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Zarząd Powiatu
uchwala:
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, nr 149 poz. 887, nr 205 poz. 1211, nr
208 poz. 1241, nr 209 poz. 1244, nr 232 poz. 1378
2) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645.
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Załącznik do uchwały nr 360/1711/2014
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 17 marca 2014 roku

Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu
współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
za rok 2013

Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, marzec 2014 r.
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Na podstawie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Zarząd Powiatu
w Tarnowskich Górach przedstawia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdanie roczne z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 wspomnianej ustawy
nie później niŜ do 30 kwietnia kaŜdego roku.
Obowiązek

uchwalenia

rocznego

programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego wynika z artykułu 5a ww. ustawy. Przyjęty został do realizacji uchwałą nr XXIX/327/2012 Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku i zawiera w szczególności cele główne,
szczegółowe, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne na 2013 rok.
Głównym celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami na rzecz
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w powiecie.
Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 12 uchwalonego przez Radę Powiatu programu współpracy
na 2013 rok zawiera informacje wraz z następującymi wskaźnikami:
1) opis z przebiegu realizacji programu,
2) informację o planowanych i wykorzystanych środkach finansowych przeznaczonych na poszczególne
zadania oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych z budŜetu powiatu na realizację wszystkich
zadań publicznych,
3) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
4) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,
5) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych
przekazanych organizacjom przez powiat.
Program współpracy realizowany był przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach i stanowił uszczegółowienie przedmiotu współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi w 2013 roku, która miała charakter finansowy oraz pozafinansowy, polegający przede wszystkim
na:
1) zlecaniu realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie,
2) instytucjach dialogu społecznego i konsultacji, a takŜe systemie wymiany informacji,
3) konsultacjach

społecznych

dotyczących

m.in.

konsultowania

wzajemnych

kierunków

działań,

konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
4) tworzeniu wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i opiniującym,
5) wspieraniu organizacji w nawiązywaniu współpracy, wymianie doświadczeń, prezentacji osiągnięć,
6) promocji działań i inicjatyw podejmowanych przez organizacje poprzez udostępnienie miejsca na stronie
internetowej powiatu,
7) współorganizacji przedsięwzięć o charakterze powiatowym, realizowanych przez organizacje,
8) prezentacji dorobku sektora organizacji i promowanie jego osiągnięć,
9) tworzeniu wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych,
10) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć w tym imprez i uroczystości ze stowarzyszeniami,
11) prowadzeniu i uaktualnianiu bazy danych organizacji działających na terenie powiatu tarnogórskiego,
12) nieodpłatnym udostępnianiu, w miarę moŜliwości pomieszczeń wchodzących w skład powiatowego zasobu
nieruchomości,
13) obejmowaniu honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego imprez i inicjatyw organizowanych przez
organizacje pozarządowe.
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I. Współpraca finansowa
W 2013 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłosił cztery jednoroczne otwarte konkursy ofert oraz jeden
wieloletni i zlecił realizację zadań publicznych stowarzyszeniom, klubom sportowym, uczniowskim klubom
sportowym oraz fundacji obejmujących następujące obszary współpracy:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
3. Nauka, szkolnictwo wyŜsze, edukacja, oświata i wychowanie,
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków zaplanowanych na realizację programu współpracy, w szczególności na wspieranie realizacji
zadań publicznych poprzez przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym została określona w uchwale
budŜetowej na 2013 rok i wyniosła łącznie 129 000 zł.
Do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu powoływał
Komisje,

w

skład

których

wchodzili

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych

z

wyłączeniem

osób

reprezentujących organizacje biorące udział w konkurach.
Treść ogłoszeń o konkursach została zamieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych i wysokość udzielonych na ten cel dotacji:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Uchwałą nr 243/1181/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na który przeznaczono 64 000 zł.
Celem otwartego konkursu ofert było wyłonienie ofert, zlecenie i wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych
Powiatu Tarnogórskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadania były realizowane w szczególności poprzez:
1) organizowanie turniejów sportowych w grach zespołowych, w sportach indywidualnych oraz innych
zawodów sportowych,
2) organizowanie lub uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych o charakterze lokalnym lub
ponadlokalnym,
3) upowszechnianie i promocja kultury fizycznej i sportu,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
Na konkurs wpłynęło 36 ofert od organizacji pozarządowych, zawarto 19 umów na realizację zadań publicznych.
Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na realizację zadań publicznych łączną
kwotę 60 500 zł z budŜetu powiatu.
Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
Na realizację zadań dotację otrzymały następujące podmioty:
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Nazwa zadania publicznego

Wysokość
dotacji

Częściowy
zwrot dotacji
(kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

Międzynarodowe Zawody Jeździeckie
w kategorii UjeŜdŜenia Rangi CDI*** Y-I-P

4000 zł

0,00 zł

0,00 zł

4500 zł

0,00 zł

0,00 zł

9000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Upowszechnianie sportu i rekreacji
wśród dzieci

3000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Koszykówka dla wszystkich

4500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Oferta sportowa dla dzieci, młodzieŜy i
dorosłych Powiatu tarnogórskiego z
piłki ręcznej i tenisa stołowego klubu
sportowego MKS Skarbek Tarnowskie
Góry

3000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja obozu piłkarskiego dla
dzieci

2500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja Zawodów Konnych w roku
2013

5000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Prowadzenie zajęć treningowych i
organizacja meczy piłkarskich,
festynów i turniejów sportowych
organizowanych przez LKS Iskra
Połomia

2000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Przygotowanie i udział druŜyny
Tarnowskich Gór w XVIII Otwartych
mistrzostw Europy w Skacie 2013

2000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy
w kajakarstwie

5000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja V Międzynarodowego
Memoriału im. Stefana Karmelity
Organizowanie i udział w zawodach i
współzawodnictwie sportowych o
zasięgu lokalnym i ponadregionalnym

4500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ochotnicza StraŜ PoŜarna
w Kotach

My czas wolny w wakacje spędzamy
aktywnie

2500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Powiatowy MłodzieŜowy
Dom Kultury Judo -

Zajęcia judo dla uczniów szkoły
podstawowej

1000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Podmiot realizujący
zadanie publiczne
w 2013 roku

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Klub Jeździecki
Lider

Piłkarska szkółka Uczniowskiego
Uczniowski Klub Sportowy Klubu Sportowego Ruch Radzionków
dla dzieci z rocznika 2003 i młodszych
Ruch Radzionków
Organizacja turniejów i zajęć
sportowych – rekreacyjnych dla dzieci
oraz szkolenie i udział w rozgrywkach
Towarzystwo Sportowe
Gwarek Tarnowskie Góry organizowanych przez Śląski Związek
Piłki NoŜnej w roku 2013
Uczniowski Klub Sportowy
Sokół Zbrosławice
Koszykarski Klub
Sportowy
Tarnowskie Góry
Międzyszkolny Klub
Sportowy Skarbek
Tarnowskie Góry
Ludowy Klub Sportowy
Orzeł
Nakło Śl.

Ludowy Zespół Jeździecki
Drama Zbrosławice

Ludowy Klub Sportowy
Iskra Połomia

Klub Skatowy Silesia
Tarnowskie Góry

Uczniowski Klub Sportowy
Olimpijczyk Nowe Chechło

Uczniowski Klub Hokeja
na Trawie „Ósemka”
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Radzionków

Upowszechniania kultury fizycznej i
sportu poprzez organizowanie i
prowadzenie zajęć sportowych jako
Klub Sportowy Unia Kalety
czynnika edukacyjnego,
wychowawczego i wspierającego
rozwiązanie problemów społeczeństwa
o niskim statusie materialnym
Organizacja ogólnorozwojowych zajęć
Ludowy Klub Sortowy
sportowych oraz upowszechnienie
Sparta Tworóg
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieŜy

2000 zł

0,00 zł

0,00 zł

2000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Poprzez sport dla zdrowego stylu Ŝycia
Orzeł Miedary

1000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu oraz wsparcie
rozwoju dzieci, młodzieŜy i
zawodników judo i ju jitsu

1000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zakup sprzętu dla sekcji tenisa
stołowego

2000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Judo Ahinsa Tarnowskie
Góry
Ludowy Klub Sportowy
Naprzód Łubie

2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Uchwałą nr 265/1285/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłosił konkurs,
którego celem było wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie w kwocie
30 000 zł
Na konkurs wpłynęło 13 ofert od organizacji pozarządowych, zawarto 11 umów na realizację zadań publicznych.
Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na realizację zadań publicznych łączną
kwotę 29 487,82 zł z budŜetu powiatu.
Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Na realizację zadań dotację otrzymały następujące podmioty:

Podmiot realizujący
zadanie publiczne
w 2013 roku

Nazwa zadania publicznego

Zarybianie wód zalewu
Okręg PZW w
Pniowiec.
Katowicach
Koło nr 72 „ZAMET”
w Tarnowskich
Górach
Koło Łowieckie „Knieja Restytucja baŜanta i zająca w
3” Gliwice
obwodzie łowieckim nr 103.
Ochrona powierzchni ziemi
Ochotnicza StraŜ
poprzez doposaŜenie
PoŜarna
jednostki OSP Tworóg.
w Tworogu
Uzupełniające zarybienie
Okręg PZW w
śródlądowego zbiornika
Katowicach
retencyjnego Brzeźnica.
Koło nr 116 przy
Nadleśnictwie Brynek
w Tworogu
PZW Okręg
Zarybienie zbiornika Zielona
Częstochowa
Górna

Wysokość
dotacji

Częściowy zwrot
dotacji (kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

2600 zł

0,00 zł

0,00 zł

2800 zł

501 zł

0,00 zł

4338,44 zł

0,00 zł

0,00 zł

2600 zł

0,00 zł

0,00 zł

2600 zł

0,62 zł

0,00 zł
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Koło nr 7 w Kaletach
Okręg PZW w
Katowicach
Koło nr 59 Tarnowskie
Góry
w Tarnowskich
Górach
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
w Pniowcu
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
w Potępie
Stowarzyszenie
„Nasze Kalety”
w Kaletach
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
w Połomii
Wojskowe Koło
Łowieckie „śubr”
Gliwice

w Kaletach oraz utrzymanie
czystości jego brzegów.
Zarybianie wód zalewu NakłoChechło.

2600 zł

0,00 zł

0,00 zł

DoposaŜenie jednostki OSP
Pniowiec w sprzęt do
ratownictwa technicznoekologicznego.
Zakup armatury poŜarniczej.

3735 zł

0,00 zł

0,00 zł

1322 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ekowiedz@ N@ Tropie.

2994 zł

0,00 zł

0,00 zł

DoposaŜenie jednostki OSP w
Połomii
w dwa radiotelefony
przenośne.
Odtworzenie obniŜonego
stanu populacji baŜanta
poprzez introdukcję na terenie
obwodu łowieckiego nr 100.

1600 zł

0,00 zł

0,00 zł

2800 zł

0,00 zł

0,00 zł

3. Nauka, szkolnictwo wyŜsze, edukacja, oświata i wychowanie.
Uchwałą nr 249/1202/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie nauki, szkolnictwa
wyŜszego, edukacji, oświaty i wychowania i przeznaczył na ten cel 15 000 zł.
Celem konkursu było wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki,
szkolnictwa wyŜszego, edukacji, oświaty i wychowania.
Na konkurs wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych, zawarto 5 umów na realizację zadań publicznych.
Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na realizację zadań publicznych łączną
kwotę 14 955,42 zł z budŜetu powiatu.
Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach.
Na realizację zadań dotację otrzymały następujące podmioty:

Podmiot realizujący
zadanie publiczne
w 2013 roku
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
w Kaletach
Tarnogórskie
Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Stowarzyszenie
Miłośników Nakła
Śląskiego im. Jana
Bursiga

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
dotacji

Częściowy zwrot
dotacji (kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

Wycieczka do Warszawy –
Edukacja Historyczna i
Obywatelska

3 000 zł

27,84 zł

0,00 zł

„Starość – czasem nowych
wyzwań”

3 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Projekt edukacyjny „Pszczółki
z Nakielskiej Szkółki”

1 200 zł

16,60 zł

0,00 zł
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Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska Hufiec Ziemi
Tarnogórskiej

Towarzystwo
Sportowe "Gwarek"
Tarnowskie Góry

Harcerska Edukacja

3 300 zł

0,14 zł

0,00 zł

Organizacja Warsztatów
szkoleniowych dla
zawodników, trenerów oraz
członków Towarzystwa
Sportowego „Gwarek”
Tarnowskie Góry z zakresu
właściwej komunikacji ,
organizacji oraz budowy
silnego zespołu sportowego

4 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Uchwałą nr 234/1180/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2013 roku ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przeznaczył na ten cel kwotę 20 000 zł.
Celem konkursu ofert było wyłonienie ofert, zlecenie i wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadania mogły być realizowane w szczególności poprzez:
1) wystawy, plenery malarskie, fotograficzne i inne działania plastyczne,
2) koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne,
3) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych słuŜących popularyzacji róŜnych
dziedzin sztuki,
4) promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem

publikacji dotyczących

powiatu,
5) upowszechnianie czytelnictwa, inicjatywy wydawnicze.
Na konkurs wpłynęło 14 ofert od organizacji pozarządowych, a zawarto 8 umów na realizację zadań publicznych.
Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na realizację zadań publicznych łączną
kwotę 19 999,99 zł z budŜetu powiatu.
Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
Na realizację zadań dotację otrzymały następujące podmioty.

Podmiot realizujący
zadanie publiczne
w 2013 roku

Stowarzyszenie
Miłośników Zespołu
Pieśni
i Tańca
„Mały Śląsk”

Tarnogórska Fundacja
Kultury
i Sztuki

Nazwa zadania publicznego

Jubileusz 40-lecia Zespołu
Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk”

Wysokość
dotacji

Częściowy zwrot
dotacji (kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

4 700 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

O ZGROZO! FESTIVAL
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Stowarzyszenie
Artystów Śląskich
STAŚ

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Śląski Koło PZN
Tarnowskie Góry

Organizacja wernisaŜu w
Powiecie Erlangen –
Hochstadt
Międzynarodowego Pleneru
Artystycznego w Tarnowskich
Górach i Świerklańcu
Dotknąć piękna –
IV edycja warsztatów małych
form rzeźbiarskich i
plastycznych połączona z
obchodami
Międzynarodowego Dnia
Białej Laski w Powiecie
Tarnogórskim

Udział członków
Kaletańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich w XXII
Kaletańskie
ogólnopolskim Przeglądzie
Stowarzyszenie
Abstynenckiej twórczości
Rodzin Abstynenckich
Artystycznej . ZAMCZYSKO
„Twoja Szansa”
2013

Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w
Tąpkowicach

Stowarzyszenie
Miłośników Nakła
Śląskiego im. Jana
Bursiga

Regionalny Przegląd
StraŜackich Orkiestr Dętych
Województwa Śląskiego w
Tąpkowicach w dniu
16
czerwca br.

Wydanie albumu: „Gmina
Świerklaniec: kościoły,
kapliczki , krzyŜe przydroŜne”

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska Hufiec Ziemi
Tarnogórskiej

4 300 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 400 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 050 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 800 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 350 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 400 zł

0,01

0,00 zł

Harcerska kultura

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uchwałą nr 319/1552/2013 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2013 roku ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem konkursu było prowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na konkurs wpłynęły trzy oferty od organizacji pozarządowych, z którymi
zawarto wieloletnie umowy.
Na finansowanie poszczególnych ofert wyłonionych w drodze konkursu Powiat Tarnogórski w roku 2014 oraz
w latach następnych przeznaczy dotację celową z budŜetu państwa. Termin realizacji zadania publicznego ustalono
od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2018 r., w uchwale podano wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania w 2014 roku, która będzie wynosić łącznie na 3 zadania 3 161 168 zł.
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Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Nadzoru
Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Wysokość dotacji wykorzystanych przez organizacje pozarządowe
w róŜnych obszarach zadaniowych w roku 2013
Kwota dotacji
wykorzystana przez
organizacje pozarządowe

124 943,23 zł

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

Ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa
narodowego

Nauka, szkolnictwo
wyŜsze, edukacja,
oświata i wychowanie

60 500 zł

29 487,82 zł

19 999,99 zł

14 955,42 zł

Kwoty dotacji na poszczególne obszary zadaniowe w latach 2011-2013

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2011 rok

2012 rok

2013

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Nauka, szkolnictwo wyŜsze, edukacja oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauka, szkolnictwo wyŜsze, edukacja, oświata i
wychowanie
pomoc społeczna, działaność na rzecz rodziny
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W roku 2011 organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne wykorzystały łącznie kwotę 139 769,41 zł,
w roku 2012 kwotę 144 031,84 zł, natomiast w roku 2013 kwotę 124 943,23 zł.
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Zwrot środków niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe
do budŜetu Powiatu Tarnogórskiego

1. Częściowy zwrot niewykorzystanych środków dotacji: 546,21 zł
2. Odstąpienie od zawarcia umowy - całość dotacji: 3 500 zł

Niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań zgodnie z podpisanymi umowami organizacje pozarządowe
były zobowiązane wraz z odsetkami zwrócić do budŜetu powiatu.
Łącznie do budŜetu Powiatu Tarnogórskiego organizacje pozarządowe zwróciły 546,21 zł.

W 2013 roku organizacje pozarządowe z terenu powiatu startujące w otwartych konkursach ofert łącznie podpisały
46 umów z Powiatem Tarnogórskim na realizację zadań publicznych.
W celu efektywnego pozyskania oraz wykorzystania środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert pracownicy
wydziałów na bieŜąco udzielali pomocy organizacjom w prawidłowym składaniu ofert, sporządzaniu sprawozdań
finansowych wraz z rozliczeniem z wykonania zadań publicznych.
II WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Współpraca pozafinansowa samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego w szczególności polegała na:
1. Instytucjach dialogu społecznego i konsultacjach, wymianie informacji.
1) Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
przeprowadzone zostały podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 21 września
2013 roku.
2) Prowadzono indywidualne konsultacje mające na celu uzyskanie informacji na temat tworzenia oraz
rejestracji nowopowstałych klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych,
stowarzyszeń mających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacji mających siedzibę na terenie
powiatu.
2. Prezentacji dorobku sektora organizacji i promocja jego osiągnięć.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Powiatowa Rada Działalności PoŜytku
Publicznego w Tarnowskich Górach zorganizowała Pierwsze Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w dniu
21 września 2013 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Celem imprezy była integracja stowarzyszeń
działających na terenie powiatu tarnogórskiego, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów,
nawiązanie współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Myślą przewodnią forum była promocja zdrowia
i profilaktyka prozdrowotna.
W ramach wydarzenia zaprezentowało się ponad 30 organizacji pozarządowych.
Podczas Forum odbyły się wykłady psychologów i specjalistów, występy artystyczne, wystawy rękodzieła
i fotografii, pokaz udzielania pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego, prezentacja umiejętności i zadań psa
przewodnika, przedstawienie zasad posługiwania się pismem Braille’a i wiele innych atrakcji.
Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowały się powiatowe instytucje i organizacje pozarządowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa, Hospicjum Królowej Pokoju, Tarnogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Klon”, Powiatowy Urząd Pracy, OSP w Nakle Śląskim, KS Nitron Krupski Młyn, Ludowy Klub
Sportowy „Orzeł” w Nakle Śląskim, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Spółdzielnia Socjalna „Cuzamen”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej, Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum” przy LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie,
Stowarzyszenie Nasze Kalety, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie,
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Desantowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w OŜarowicach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Hufiec ZHP Ziemi Tarnogórskiej, Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”,
Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne z Kalet,
Automobil Klub, Fundacja PRO ADVICE Śląskie Centrum Promocji Zdrowia VOLLAMED, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie. Dodatkowo zobaczyć moŜna było wystawy przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła
Śląskiego im. Jana Bursiga i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Wykłady wygłosili: dr Aleksandra Sarna – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki w Szkole WyŜszej
Psychologii Społecznej, ekspertka znana z telewizyjnego programu „Rozmowy w toku”; Anna Bator ze Śląskiej
Akademii Medycznej; Barbara Dziuk – radna sejmiku Województwa Śląskiego i prezes Tarnogórskiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Klon”. Poza tym swoją działalność zaprezentowali major Wojciech Musialik
z Desantowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w OŜarowicach, Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki –
Społeczny Opiekun Cmentarza śydowskiego, Polski Związek Niewidomych oraz Fundacja Na Rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie”. Umiejętności i zadania psa przewodnika zaprezentowała przedstawiciele z tarnogórskiego
koła Polskiego Związku Niewidomych. Jak udzielać pierwszej pomocy pokazali druhowie Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Nakle Śląskim, którzy zaprezentowali takŜe sprzęt ratunkowy. O misji oraz działalności Polskiego
Związku Niewidomych opowiadała w ramach forum prezes tarnogórskiego koła tej organizacji – Wacława
Głogowska.
3. Tworzeniu wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych.
Celem utworzenia wspólnych zespołów doradczych była potrzeba wymiany doświadczeń oraz diagnoza problemów
mieszkańców powiatu. Przedstawiciele organizacji byli zapraszani do róŜnego rodzaju zespołów doradczych
i konsultacyjnych tj.:
1) Powiatowa Rada Działalności PoŜytku Publicznego w Tarnowskich Górach
5 marca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono, zgodnie z Uchwałą
Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku, wybory przedstawicieli
organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Tarnowskich Górach
na kadencję 2013 - 2015. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 33 kandydatów.
W wyborach wzięło udział 21 delegatów organizacji pozarządowych.
Członkami Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali:
1. Jany Aniela – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach
2. Rogocz Maria – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach
3. Graca Krystyna – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł" Miedary
4. Lubos Urszula – Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej „Integracja” w Tarnowskich Górach
5. Lukoszek Alicja – Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie w Tarnowskich Górach
6. Mazur Agata – Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
7. Gerlich Jacek – Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga
8. Andrzej Fiała – przedstawiciel Rady Powiatu
9. Kazimierz Gwoźdź – przedstawiciel Rady Powiatu
10. Marian Szukalski – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
11. Andrzej Elwart – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.
Powiatowa Rada Działalności PoŜytku Publicznego w Tarnowskich Górach jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym. Do jej zadań będzie naleŜało w szczególności:
a) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym
programów współpracy z organizacjami;
c)

wyraŜanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
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d) udzielanie pomocy i wyraŜanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a
organizacjami;
e) wyraŜanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez
organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
2) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim
Rada

jest

organem

doradczym

i

opiniodawczym.

MoŜe

inicjować

pewne

działania

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych.
Rada opiniuje wszystkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj.:
a) uchwały w sprawie określenia zadań na jakie przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
b) zarządzenia regulujące zasady przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
c) propozycje dotyczące powstania, zamknięcia, rozszerzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie
Powiatu Tarnogórskiego,
d) opiniuje wszystkie projekty, wystąpienia, wnioski dotyczące pozyskania środków finansowych na rzecz
osób niepełnosprawnych w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Rada współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w celu pozyskania informacji na temat sytuacji osób
niepełnosprawnych. Okres kadencji Rady trwa 2011-2015.
Obecny skład członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim:
Gabriela Kowalska, Ilona Koptyńska, Ewa Brachaczek, Ilona Samorodny, Norbert Gala.
3) Zespół Koordynujący Opracowanie i Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015
Zgodnie z §2 Uchwały Nr 194/975/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Zespołu
Koordynującego Opracowanie i Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 z dnia 3 września 2012 roku do zadań zespołu naleŜy:
a) Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, uwzględniającego potrzeby ludności
Powiatu Tarnogórskiego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do
nich skoordynowanej działalności róŜnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej.
b) Realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.
Skład zespołu:
1. Andrzej Elwart – Członek Zarządu Powiatu – przewodniczący Zespołu.
2. Ewa Brachaczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.
3. dr hab. med. Piotr Gorczyca – ordynator oddziału psychiatrycznego Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach.
4. Izabela Szeliga – dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach.
5. Joanna

Zięba

-

Modlińska

–

pracownik

socjalny

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Tarnowskich Górach.
6. Helena Majchrowska – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich
Górach.
7. Katarzyna Sprycha – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich
Górach.
8. Aniela Jany - Przewodnicząca Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Tarnowskich Górach.
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9. Krzysztofa Winiarska – główny specjalista Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
10. Katarzyna Wilk – podinspektor Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
11. Kazimiera Szczęsny – pracownik II stopnia Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Nadzoru
Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
12. Urszula Onuchowska – inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
4. Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
5. Prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć w tym imprez i uroczystości, obejmowanie patronatu nad
przedsięwzięciami organizowanymi przez stowarzyszenia z terenu powiatu tarnogórskiego:
1) Konferencja „Twoje zdrowie Psychiczne – Nasza Wspólna Sprawa” zorganizowana w dniu 11.10.2013 r.
z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania

Inicjatyw

Pozarządowych w Tarnowskich Górach.
2) Patronat nad koncertem muzycznym „Cztery pory roku – zima” Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice
Stare.
3) Patronat nad III Rodzinnym Grzybobraniem - Stowarzyszenie Nasze Kalety.
4) Patronat nad koncertem „Randka z diabłem” – Fundacja Kompleks Zamkowy Stare Tarnowice.
5) Patronat nad Rajdem Turystyczno – Motorowym „U Gwarków” Automobilklub Tarnogórski.
6) Patronat nad „Rajdem Silesia 2013” Związek Harcerstwa Polskiego.
7) Współorganizacja spotkania opłatkowego dla ubogich i samotnych Stowarzyszenie Społeczno –
Kulturalnego w Kaletach.
8) Patronat nad wystawą Ptaków Egzotycznych- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
6. Udostępnieniu miejsca na stronie internetowej
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce Organizacje Pozarządowe
umieszczane były na bieŜąco informacje dla III sektora.

Podstawowym celem utworzonej zakładki było

umieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji, które mogą zainteresować organizacje pozarządowe
współpracujące z samorządem tj. ogłoszenia, informacje ich dotyczące, takŜe dokumenty oraz akcja promująca 1 %
podatku.
7. Prowadzeniu bazy danych organizacji działających na terenie powiatu tarnogórskiego
1) BieŜący nadzór i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym oraz uaktualnianie bazy
danych o działających na terenie powiatu stowarzyszeniach.
2) Zamieszczanie bazy adresowej organizacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach.
3) Bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji pozarządowych na stronie internetowej
www.tarnogorski.pl.
8. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty złoŜone
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013.
9. Udostępnianiu pomieszczeń organizacjom pozarządowym
Stowarzyszenia mające siedzibę na terenie powiatu mogły korzystać w 2013 roku z pomieszczeń wchodzących
w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
10. Współpracy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego Tarnowskich Górach z organizacjami
pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był przy współudziale Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, które wspólnie z Caritas Parafii pw. Matki Sprawiedliwości i Miłości
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Społecznej w Tarnowskich Górach organizowało spotkania dla osób ubogich i potrzebujących, w tym śniadanie
wielkanocne oraz wigilię. Konsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz Powiatową Radą Działalności
PoŜytku Publicznego projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstępowania od ustalenia
opłaty za pobyt w pieczy zastępczej. Uczestniczono w uroczystościach oraz spotkaniach organizowanych przez
stowarzyszenia działające na terenie powiatu tj.

Stowarzyszenie „Serdeczni” z Tarnowskich Gór, Polskie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Tarnowskich Gór, Tarnogórskie Stowarzyszenie
„Amazonki”, Polski Związek Niewidomych z Tarnowskich Gór.

Sprawozdanie

z

realizacji

podsumowujący kolejny rok

programu

współpracy

z

współpracy samorządu

organizacjami

pozarządowymi

stanowi

z organizacjami pozarządowymi

dokument

oraz podmiotami

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Współpraca powiatu z organizacjami oparta była na zasadach:
partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności, suwerenności i uczciwej konkurencyjności.
Główny cel programu współpracy z organizacjami pozarządowymi czyli budowanie partnerstwa został zrealizowany
co przyczyniło się do aktywności społecznej organizacji pozarządowych i racjonalnego wykorzystania środków
publicznych.
W 2013 roku powiat w oparciu o moŜliwości finansowe zlecił realizację zadań publicznych stowarzyszeniom,
fundacjom, klubom sportowym oraz uczniowskim klubom sportowym
tarnogórskiego, które zrealizowały 46 projektów

mającym siedzibę na terenie powiatu

na łączną kwotę 124 943,23 zł. Na podstawie złoŜonych

sprawozdań naleŜy stwierdzić, Ŝe organizacje pozarządowe z zaangaŜowaniem, często przy pomocy partnerów
projektów prawidłowo i rzetelnie zrealizowały zadania publiczne zgodnie ze złoŜonymi ofertami.
Zakładane cele wymagające poprawy w kolejnych latach to zwiększenie ilości szkoleń dla organizacji
pozarządowych oraz podejmowanie wspólnych działań mających na celu integrację trzeciego sektora.
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