Załącznik do uchwały nr 25/98/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu
współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
za rok 2014

Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, marzec 2015 r.
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Uchwałą nr XLVII/460/2013 z dnia 29 października 2013 roku Rada Powiatu
Tarnogórskiego przyjęła „Roczny program 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 poŜytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”, zwany dalej
Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ww. ustawy (Dz. U.
2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, nakładającego na organ
samorządu

terytorialnego

obowiązek

uchwalania

rocznych

programów

współpracy

z organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie z art.5a ust.3 Ustawy oraz załoŜeń Programu Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

jest

zobowiązany

do

przedłoŜenia

Radzie

Powiatu

Tarnogórskiego

sprawozdania rocznego z realizacji Programu nie później niŜ do 30 kwietnia kaŜdego roku.
Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w powiecie. Realizacja
Programu miała formę współpracy finansowej i pozafinansowej, która obejmowała następujące
priorytetowe obszary zadań publicznych:
1)

pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2)

naukę, szkolnictwo wyŜsze, edukację, oświatę i wychowanie,

3)

kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,

4)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

5)

ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywała się na zasadach: partnerstwa, pomocniczości,
jawności, suwerenności stron i uczciwej konkurencji.
Program realizowany był przez organizacje pozarządowe, Radę Powiatu Tarnogórskiego,
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego oraz wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach w zakresie zgodnym

ze swoim obszarem działania. Współpraca

polegała przede wszystkim na: zlecaniu realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych
w ustawie, prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć w tym Powiatowego Forum Organizacji
Pozarządowych,

szkoleniach,

konsultacjach

kierunków

działań,

aktów

normatywnych

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, prezentacji osiągnięć i promocji
inicjatyw podejmowanych przez III sektor, tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i opiniującym, nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń wchodzących w skład
powiatowego zasobu nieruchomości, wymianie doświadczeń, prowadzeniu i uaktualnianiu
ewidencji organizacji działających na terenie powiatu tarnogórskiego, w tym klubów sportowych,
uczniowskich

klubów

sportowych,

stowarzyszeń

zwykłych,

fundacji

czy stowarzyszeń

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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I. Współpraca finansowa
Współpraca o charakterze finansowym polegała na zleceniu realizacji zadań publicznych
w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił pięć otwartych konkursów ofert i zlecił realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym.
Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów wynosiła
267 190 zł, z tego organizacje wykorzystały 215 629,62 zł, co stanowi 80,70 % kwoty
przekazanej.
Wysokość środków zaplanowanych na realizację Programu, w szczególności na wspieranie
realizacji zadań publicznych poprzez przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym została
określona w budŜecie powiatu na 2014 rok i miała wynieść nie mniej niŜ 100 000 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.

Ilość złoŜonych
projektów

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

Ilość projektów
zrealizowanych

Zestawienie konkursów ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku

Wysokość
przyznanych
środków w zł

1.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

43

28

26

120 000 zł

86 500 zł

2.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

11

10

10

35 000 zł

34 994,15 zł

3.

Nauka, szkolnictwo wyŜsze,
edukacja, oświata i wychowanie

5

3

3

15 000 zł

7 500 zł

4

Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego

11

11

9

30 000 zł

24 700 zł

2

1

1

67 190 zł

61 935,47 zł

72

53

49

267 190 zł

215 629,62 zł

l.p.
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Nazwa konkursu

Pomoc społeczna – prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Powiecie
Tarnogórskim
Razem

Wysokość
wykorzystanych
środków
w zł
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Wykaz zrealizowanych zadań publicznych i wysokość udzielonych na ten cel dotacji:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Uchwałą nr 344/1652/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich
Górach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na który
przeznaczono kwotę 120 000 złotych.
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 43 oferty od organizacji pozarządowych, zawarto 26 umów na realizację
zadań publicznych. Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na
realizację zadań publicznych łączną kwotę 86 500 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:
Podmiot realizujący
zadanie publiczne
w 2014 roku
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Klub Jeździecki
Lider

Towarzystwo Sportowe
Gwarek Tarnowskie Góry

Międzyszkolny Klub
Sportowy Skarbek
Tarnowskie Góry

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
dotacji

Częściowy
zwrot
dotacji
(kwota)

Zwrot
dotacji
(kwota)

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

5 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja oraz prowadzenie zajęć
szkoleniowych w dyscyplinie piłka
noŜna dla dzieci i młodzieŜy powiatu
tarnogórskiego w 2014 roku
Oferta sportowa dla dzieci, młodzieŜy i
dorosłych powiatu tarnogórskiego z
piłki ręcznej i tenisa stołowego klubu
sportowego MKS Skarbek Tarnowskie
Góry

Ludowy Klub Sportowy
Drama Zbrosławice

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

3 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ludowy Zespół Jeździecki
Drama Zbrosławice

Organizacja Zawodów Konnych w roku
2014 na Ośrodku Jeździeckim
Zbrosławice

7 000 zł

0,00 zł

0,00 zł
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Uczniowski Klub Sportowy
Sokół Zbrosławice

Upowszechnianie sportu i rekreacji
wśród dzieci

3 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Ruch Radzionków

Piłkarska szkółka Uczniowskiego
Klubu Sportowego Ruch Radzionków
dla dzieci z rocznika 2004 i młodszych

3 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Hokeja
na Trawie „Ósemka”

Organizacja i uczestnictwo
w zawodach i rozgrywkach
sportowych, zespołowych o zasięgu
lokalnym i ogólnopolskim w dziedzinie
hokeja na trawie, promocji kultury
fizycznej i sportu w Powiecie
Tarnogórskim

5 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Olimpijczyk Nowe Chechło

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy
w kajakarstwie

6 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieŜy w
Judo Ahinsa Tarnowskie oparciu o szkolenie zawodników judo i
ju -jitsu
Góry

3 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Koszykówka dla wszystkich

4 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ludowy Klub Sportowy
Olimpia Boruszowice

Organizowanie i uczestnictwo
trampkarzy rocznik 2000 w zawodach i
rozgrywkach sportowych o charakterze
ponadlokalnym

2 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ludowy Klub Sportowy
„Sokół” Orzech

Organizacja turnieju piłki noŜnej o
nazwie „Orzech Futbol Cup 2014”

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Orzeł Miedary

Organizowanie, prowadzenie i
upowszechnianie zajęć sportowych w
piłce noŜnej wśród dzieci i młodzieŜy

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ludowy Klub Sportowy
Małapanew Kuczów

Szkolenie młodzieŜy gry w piłkę
siatkową

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Nakło Śl.

Prowadzenie zajęć sportowych na
terenie sołectwa Nakło Śląskie z
zakresu piłki noŜnej oraz udział w
turniejach i imprezach piłkarskich

3 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Trójka”

Piłkarska szkółka Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Trójka”

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Miedary

Upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych
oraz wychowanie poprzez sport

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Koszykarski Klub
Sportowy Tarnowskie
Góry

Zakup bramek piłkarskich z osprzętem
dla sekcji piłki noŜnej klubu LKS
Naprzód Łubie
Organizacja ogólnorozwojowych zajęć
Ludowy Klub Sportowy
sportowych oraz upowszechnianie
Sparta Tworóg
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieŜy
Organizacja Gminnych Zawodów
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Sportowo – PoŜarniczych Ochotniczej
w Potępie
StraŜy PoŜarnych z terenu Gmin
Krupski Młyn i Tworóg
Ludowy Klub Sportowy
Naprzód Łubie
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Ludowy Klub Sportowy
Iskra Połomia

Nie kolegów, ani nikt mnie – KOPIĘ
piłkę – bo tak chce

I ty moŜesz zostać pływakiem –
Polski Związek
Niewidomych Okręg Śląski uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji
ruchowej dla osób niepełnosprawnych
w Chorzowie Koło w
z dysfunkcją wzroku
Tarnowskich Górach
Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Koty
Ludowy Klub Sportowy
Pogoń Ziemięcice
Ludowy Klub Sportowy
Przyszłość Nowe Chechło

Sport dla wszystkich
Szkolenie i uczestnictwo w zawodach
sportowych dzieci i młodzieŜy w
dyscyplinie piłka noŜna 2014 r.
Prowadzenie zajęć sportowych na
terenie sołectwa Nowe Chechło z
zakresu piłki noŜnej oraz organizacja
turniejów piłkarskich dla trampkarzy
rocznika 2001 i młodszych

3 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Uchwałą nr 347/1661/2014 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 lutego 2014 roku
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 ich realizacji, na który zabezpieczono
kwotę 35 000 zł.
Łącznie na konkurs wpłynęło 11 ofert od organizacji pozarządowych. Zawarto 10 umów na
realizację zadań publicznych. Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe
otrzymały na realizację zadań publicznych łączną kwotę 34 994,15 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 2014 roku

Nazwa zadania
publicznego

Wysokość
dotacji

Częściowy
zwrot dotacji
(kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
w Połomii

Likwidacja zagroŜenia
ekologicznego na terenie
zalewowym w sołectwie
Połomia.

2 850,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zarybianie wód zalewu
Pniowiec.

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zagospodarowanie i ochrona
Łowiska Specjalnego Brzeźnica.

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zarybianie wód zalewu NakłoChechło w roku 2014.

3 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Okręg PZW w
Katowicach
Koło nr 72 „ZAMET”
w Tarnowskich Górach
Okręg PZW w
Katowicach
Koło nr 116
Nadleśnictwo Brynek
Okręg PZW w
Katowicach
Koło nr 59 Tarnowskie
Góry
w Tarnowskich Górach
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Stowarzyszenie „Nasze
Kalety”
w Kaletach
ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi
Tarnogórskiej
w Tarnowskich Górach
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
w Krupskim Młynie
Stowarzyszenie
Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii
„Zielona Ziemia” w
Radzionkowie
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
w Potępie
Ochotnicza StraŜ
PoŜarna Zbrosławice w
Zbrosławicach

Ekowiedz@ Meteo.

3 122,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Z ekologią za pan brat.

3 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 490,00 zł

5,85 zł

0,00 zł

3 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Przedsięwzięcie związane z
ochroną przyrody,
w tym urządzenie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków.
Organizacja IX Otwartej
Konferencji Ekologicznej
„Szukamy rady na odpady” wraz
z wydaniem biuletynu
ekologicznego.
Ochrona środowiska
naturalnego przed skaŜeniem w
wyniku występowania podtopień
w Sołectwie Potępa.
Likwidacja zagroŜenia
ekologicznego na terenie
zbiornika wodnego Kamieniec.

3. Nauka, szkolnictwo wyŜsze, edukacja, oświata i wychowanie.

Uchwałą nr 352/1678/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lutego 2014 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku
2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyŜszego, edukacji, oświaty i wychowania i przeznaczył na
ten cel 15 000 zł.
Na konkurs wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych, zawarto 3 umowy na realizację
zadań publicznych. Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na
realizację zadań publicznych łączną kwotę 7 500 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 2014 roku

Nazwa zadania
publicznego

Tarnogórskie
Stowarzyszenie
Nowoczesny Senior
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Harcerska Edukacja
Śląska
Hufiec Ziemi
Tarnogórskiej
Organizacja warsztatów
Towarzystwo
opartych na teorii społecznego
Sportowe Gwarek
uczenia się i technikach
Tarnowskie Góry

Wysokość
dotacji

Częściowy
zwrot dotacji
(kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

4 000

0,00 zł

0,00 zł

1 500

0,00 zł

0,00 zł

2 000

0,00 zł

0,00 zł
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behawioralnych dla
zawodników Towarzystwa
Sportowego „Gwarek”
Tarnowskie Góry

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Uchwałą nr 344/1651/2014 roku z dnia 20 stycznia 2014 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku
2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przeznaczył
na ten cel kwotę 30 000 zł.
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 11 ofert od organizacji pozarządowych, a zawarto 9 umów na realizację
zadań publicznych. Na podstawie rozliczonych umów organizacje pozarządowe otrzymały na
realizację zadań publicznych łączną kwotę 24 700 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 2014 roku

Nazwa zadania
publicznego

Wysokość
dotacji

Częściowy
zwrot dotacji
(kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

Stowarzyszenie
Miłośników Zespołu
Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk”

VII Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych
„FYRTEK” 2014

7 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie
Artystów Śląskich
„STAŚ”

Organizacja wernisaŜu w
Powiecie Erlangen - Höchstadt
Międzynarodowego Pleneru
Artystycznego
Powiat Tarnogórski 2014

4 900 zł

0,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie
Przymierze Śląskie

Udział w organizacji
Konkursu Sztuki Intuicyjnej
im. J. Marcisza. Wydanie
katalogu. Zajęcia edukacyjne
dla młodzieŜy z zakresu
plastyki oraz edukacji
regionalnej

4 500 zł

0,00 zł

0,00 zł
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Polski Związek
Niewidomych Okręg
Śląski
Koło PZN Tarnowskie
Góry

Dotknąć piękna – V edycja
warsztatów małych form
rzeźbiarskich
i plastycznych połączona z
obchodami
Międzynarodowego Dnia
Białej Laski w powiecie
tarnogórskim

2 300 zł

0,00 zł

0,00 zł

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska
Hufiec Ziemi
Tarnogórskiej

Harcerska Kultura

2 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie
Miłośników Nakła
Śląskiego
im. Jana Bursiga

Wydanie albumu z grafikami
Alfreda Szibieloka
– lokalnego działacza i artysty
oraz szanowanego i lubianego
pedagoga

1 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie
Społeczno –
Kulturalne w Kaletach

Edukacja kulturalna
mieszkańców małego miasta

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Tworóg

Festiwal Tańca i Teatru

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Fundacja Przyjaciół
Edukacji
i Kultury „Tarnowicyt”

„Drogi do świętości” – koncert
papieski

500 zł

0,00 zł

0,00 zł

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Uchwałą nr 401/1901/2014 Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 28 lipca 2014 roku ogłosił
otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie
Tarnogórskim typu łączonego ABC na 15 miejsc, na który zabezpieczono kwotę 67 190 zł. Na
konkurs wpłynęły 2 oferty, zawarto 1 umowę na realizację zadania publicznego.
Na realizację zadania przekazywana jest dotacja celowa otrzymywana z Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach. Wartość dotacji jest wartością prognozowaną i zaleŜy od liczby
osób korzystających z usług w ośrodku.
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Podmiot
realizujący
zadanie
publiczne
w 2014 roku

Nazwa zadania
publicznego

Wysokość
dotacji

Częściowy
zwrot dotacji
(kwota)

Zwrot dotacji
(kwota)

Stowarzyszenie
„Serdeczni” z
Tarnowskich Gór

Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy na terenie
Powiatu Tarnogórskiego

67 190 zł

5 254,53 zł

0,00 zł

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 2014

Kwota dotacji
wykorzystana
przez
organizacje
pozarządowe

215 629,62 zł

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

Ekologia i
ochrona zwierząt
oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego

86 500 zł

34 994,15 zł

24 700 zł

Nauka,
szkolnictwo
wyŜsze,
edukacja,
oświata i
wychowanie
7 500 zł

Pomoc
społeczna, w tym
pomoc osobom
w trudnej sytuacji
Ŝyciowej

61 935,47 zł
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Kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych na poszczególne obszary zadaniowe
w latach 2011-2014
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
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

Rok

Kwota wykorzystana przez organizacje pozarządowe

2011

139 769,41 zł

2012

144 031,84 zł

2013

124 943,23 zł

2014

215 629,62 zł

W 2014 roku organizacje pozarządowe z terenu powiatu startujące w otwartych konkursach ofert
łącznie podpisały 49 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.
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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
2015 przeprowadzone zostały poprzez zamieszczenie na stronie internetowej uchwały
w zakładce „Konsultacje Społeczne”.
2) Udzielano informacji na temat tworzenia oraz rejestracji nowopowstałych stowarzyszeń
zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń mających wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacji mających siedzibę na terenie powiatu.
2. Prezentacji dorobku sektora organizacji i promocji jego osiągnięć.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Powiatowa Rada Działalności
PoŜytku Publicznego w Tarnowskich Górach zorganizowała kolejne Powiatowe Forum
Organizacji Pozarządowych, które składało się z wielu wydarzeń, w tym dni otwartych
w stowarzyszeniach, warsztatach dla wolontariuszy, pokazu sprzętu spadochronowego
i paralotniowego, bezpłatnych badań okulistycznych w kierunku rozwoju zaćmy i AMD,
bezpłatnego kursu pierwszej pomocy, otwarcia Spółdzielni Socjalnej „Familia” oraz wielu innych
ciekawych przedsięwzięć.
W ramach konferencji która odbyła się 27 września 2014 roku w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach posłuchać moŜna było m.in. o współpracy sektora NGO z jednostkami
samorządu terytorialnego, źródłach finansowania organizacji pozarządowych, jak równieŜ
polityce aktywizacji społecznej w kontekście budowania kapitału społecznego.
Konferencję, podobnie jak w roku poprzednim, uzupełniły prezentacje przygotowane przez
organizacje działające na terenie powiatu. Uczestnicy spotkania mogli się zapoznać
z wyłoŜonymi na stoiskach materiałami promocyjnymi, posłuchać prelekcji oraz zobaczyć słynne
juŜ „Wyszkubki” w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Z okazji forum wyróŜniono osoby, których działalność społeczna, praca i wkładana w nią pasja
przyczyniają się do rozwoju powiatu. Z rąk radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Odznaki
Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrali: Aniela Jany, Krzysztof Miller,
Gabriela Kowalska, Andrzej Jońca i w imieniu Franciszka Wieganda – jego małŜonka.
Swoją działalność poprzez wystawy, prezentacje, stoiska z ulotkami zaprezentowali:
Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Desantowa Jednostka Ratowniczo
– Gaśnicza z OŜarowic, Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum” z Radzionkowa, Powiatowy Urząd
Pracy z Tarnowskich Gór, Stowarzyszenie „Nasze Kalety” z Kalet, Dom Pomocy Społecznej Dla
Osób Przewlekle Psychicznie Chorych z Tarnowskich Gór, Stowarzyszenie Miłośników Nakła
Śląskiego im. Jana Bursiga z Nakła Śląskiego.
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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 naleŜy 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;
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.
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Członkowie PRDPP z zaangaŜowaniem pomogli zorganizować Powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych, które odbyło się we wrześniu 2014 roku na terenie powiatu.
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.
4. Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
5. 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.
Powiat zachęcał do przekazania pręŜnie działającym organizacjom poŜytku publicznego 1 %
podatku dochodowego.
Organizacje PoŜytku Publicznego mające siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego uprawnione
do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
Numer KRS
Nazwa
Miejscowość
Towarzystwo Sportowe "Iskra" Lasowice z siedzibą w
0000001330
Tarnowskie Góry
Tarnowskich Górach
0000001715 Stowarzyszenie "Serdeczni" z siedzibą w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry
0000003495 "Hospicjum Królowej Pokoju"
Tarnowskie Góry
0000015556 Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt "Cichy Kąt" Tarnowskie Góry
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Numer KRS
0000035562
0000036364
0000039720
0000065395
0000159473
0000166669
0000169285
0000176823
0000177798
0000226259
0000238501
0000255609
0000290213
0000294837
0000307609
0000308081
0000312865
0000315464
0000316786
0000334655
0000352861
0000393017
0000473011

Nazwa
w Tarnowskich Górach
Automobilklub Tarnogórski
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Dystrophie Musculorum
Fundacja Na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie"
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice
Odnowa Wsi
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy
Niepełnosprawnej
Fundacja Międzynarodowego Towarzystwa
Laryngektomowanych - Federacja Europejskich
Laryngektomowanych
Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka
Stowarzyszenie "Pro Salutis" W Likwidacji
Dom Pomocy Społecznej Prowadzony Przez Ojców
Kamilianów
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pro Rodzina"
Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka Tarnowskie Góry
"Fundacja Tdj Na Rzecz Edukacji I Rozwoju"
Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych"
Regionalne Ognisko Historyczne "Roh"
Stowarzyszenie Borrelia
Fundacja Veolia Woda
Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie
Chorych Prowadzony Przez Zg. Ss Boromeuszek
Fundacja "Świadomi Rodzice"
Dom Pomocy Społecznej Prowadzony Przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Budynku Liceum
Ogólnokształcącego Im. Stanisława Staszica w Tarnowskich
Górach
Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry

Miejscowość
Tarnowskie Góry
Nowe Chechło
Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry
Pyrzowice
Połomia
Radzionków
OŜarowice
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Zbrosławice
Nowe Chechło
Tarnowskie Góry
Wieszowa
Tarnowskie Góry
Krupski Młyn
Świerklaniec
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Nakło Śląskie
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry

6. 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) Umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji pozarządowych na stronie
internetowej www.tarnogorski.pl.
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7. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych
opiniujących oferty złoŜone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014.
8. Udostępnianiu pomieszczeń organizacjom pozarządowym
Stowarzyszenia mające siedzibę na terenie powiatu mogły korzystać w 2014 roku
z pomieszczeń wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
9. Szkolenia dla organizacji pozarządowych
W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w dniu 30 kwietnia 2014 roku Powiat
Tarnogórski był współorganizatorem wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich
Górach bezpłatnego szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, a takŜe osób
zajmujących się księgowością "Podstawy Księgowości w PES”.
Celem szkolenia było wsparcie organizacji poprzez rozwijanie umiejętności ich pracowników
w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków
podatkowych przez podmioty ekonomii społecznej. Przekazane wiadomości pozwoliły na
usystematyzowanie posiadanej juŜ przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym
zakresie.
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:
1) konsultowało z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych projekty
zarządzeń Dyrektora PCPR w sprawie przyznania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się,
2) wspólnie z Caritas Parafii p.w. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich
Górach organizowało śniadanie wielkanocne dla osób ubogich i potrzebujących - środki
finansowe wydatkowane na powyŜsze przedsięwzięcie wyniosły 3 990 zł,
3) wspólnie z Caritas Parafii p.w. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich
Górach organizowało wigilię dla osób ubogich i potrzebujących - środki finansowe
wydatkowane na powyŜsze przedsięwzięcie wyniosły 3 990 zł,
4) konsultowało 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 dziecka w pieczy
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zastępczej,
5) organizowało debatę dotyczącą realizacji i oceny aktualności „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015”, na którą zostały
zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Tarnogórskiego,
gdzie Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”

przedstawiło

tematykę wolontariatu,
6) przystąpiono do realizacji projektu pilotaŜowego „Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaŜ” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFS, mającego

na celu

wypracowanie

skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin wielodzietnych
zagroŜonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz korzystających
z systemu pomocy społecznej oraz testowe wypracowanie nowych instrumentów
rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W ramach projektu na mocy podpisanego
porozumienia współpracowano z Fundacją „Świadomi Rodzice” oraz NZOZ Caritas
Diecezji Gliwickiej,
7) przedstawiciele PCPR w Tarnowskich Górach uczestniczyli w róŜnych uroczystościach
oraz spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe działających na
terenie Powiatu Tarnogórskiego tj.: Stowarzyszenie „Serdeczni” z Tarnowskich Gór,
Tarnogórskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Jutrzenka”
z Tarnowskich Gór, Stowarzyszenie Pomocy UzaleŜnionym i Ich Bliskim "Falochron”
z Tarnowskich Gór.
ZałoŜenia Programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
zostały zrealizowane.
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w ramach współpracy finansowej ogłosił pięć otwartych
konkursów ofert, które obejmowały swym zakresem zarówno pomoc społeczną, kulturę,
edukację, sport czy ekologię zlecając ich realizację stowarzyszeniom, klubom sportowym,
uczniowskim klubom sportowym oraz fundacji.
Wysokość środków przeznaczona na realizację Programu zgodnie z § 12 ust.2 miała wynieść
nie mniej niŜ 100 000 zł. ZałoŜony cel został zrealizowany gdyŜ organizacje pozarządowe przy
wsparciu Powiatu Tarnogórskiego zrealizowały 49 projekty na łączną kwotę 215 629,62 zł.
Kwota przekazywanych środków finansowych w porównaniu do ubiegłego roku była znacząco
większa.
W ramach współpracy pozafinansowej zorganizowano wraz z Powiatową Radą Działalności
PoŜytku Publicznego z Tarnowskich Gór Forum Organizacji Pozarządowych, które było okazją
do integracji III sektora. Organizacje pozarządowe miały okazje uczestniczyć w szkoleniu
dotyczącym księgowości oraz konsultacjach aktów normatywnych dotyczących dziedzin
związanych z ich statutową działalnością.
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