UCHWAŁA NR 182/929/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji 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 za 2020 rok
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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz uchwały
XIII/142/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku 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 2020 rok
Zarząd Powiatu
uchwala:
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdanie z realizacji 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 za
2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu
Krystyna Kosmala

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U z 2019 r. poz. 2020.
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Załącznik do uchwały Nr 182/929/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji 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 za 2020 rok
Zgodnie z art. 5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) zwaną dalej Ustawą organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy za rok poprzedni.
Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi dalej
Organizacjami.
Roczny program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z Organizacjami na 2020 rok zwany dalej Programem
został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego nr XIII/142/2019 z dnia 29 października 2019 roku
i zakładał formy, zakres, zasady oraz kierunki wspólnych działań.
Konsultacje społeczne projektu Programu zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale nr
LVI/513/2010 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich
Górach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy poprzez
zamieszczenie projektu na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl
w zakładce „Konsultacje”.
Program realizowany był przez Radę Powiatu Tarnogórskiego, Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zwany dalej
Zarządem Powiatu oraz wydziały i jednostki organizacyjne w zakresie zgodnym ze swoim obszarem działania.
Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem a Organizacjami na rzecz
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie. Dla jego realizacji wyznaczono i zrealizowano cele
szczegółowe:
1) prezentacja dorobku sektora Organizacji oraz promowanie jego osiągnięć,
2) integracja Organizacji obejmujących swoim zakresem działania sfery zadań publicznych,
3) wzmocnienie istniejących Organizacji,
4) tworzenie i umacnianie warunków do powstawania struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych,
5) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie.
Współpraca opierała się na zasadach: partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności, suwerenności
stron oraz uczciwej konkurencji. Zakres współpracy z Organizacjami w roku 2020 obejmował w szczególności
zagadnienia z obszarów:
1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób,
6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa.
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Okres realizacji Programu trwał od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Współpraca Powiatu Tarnogórskiego z Organizacjami odbywała się w szczególności w następujących
formach: zlecaniu realizacji zadań publicznych, zlecaniu zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, wymianie informacji, konsultacjach społecznych aktów prawa
miejscowego, wytyczaniu wzajemnych kierunków działań, promocji działań i inicjatyw, udostępnianiu miejsca
na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, współorganizacji
przedsięwzięć o charakterze powiatowym.
Zarząd Powiatu ogłosił 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020. Ponadto
kontynuował 3 konkursy wieloletnie z zakresu pomocy społecznej. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten
cel kwotę 976 226,50 zł.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Powiat Tarnogórski na realizację w 2020 roku
zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert:
Lp.

Strefa pożytku publicznego

1.
2.
3.
4.
5.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa
obywatelskiego, a także edukacji prawnej – prowadzenie punktu
w Tworogu
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa
obywatelskiego, a także edukacji prawnej – prowadzenie punktu
w Kaletach
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – prowadzenie punktu
w Świerklańcu
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu „Powiatowe
Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy
społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Powiecie Tarnogórskim

6.
7.
8.
9.
10.

Razem

wysokość
finansowych
55 000,00 zł
85 000,00 zł
45 000,00 zł
45 000,00 zł
64 020,00 zł

środków

64 020,00 zł
64 020,00 zł
65 703,00 zł
14 938,00 zł
473 525,50 zł

976 226,50 zł

Do działań wydziałów i jednostek organizacyjnych, które przygotowywały otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych, należało: przygotowanie uchwał w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów
ofert, zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz na stronie internetowej
www.powiat.tarnogorski.pl, przygotowanie dokumentów wraz z ofertami na posiedzenie komisji
konkursowych, obsługa komisji, przygotowanie protokołów z posiedzenia komisji konkursowej, ogłoszenie
wyników otwartych konkursów ofert, zawiadomienie Organizacji o wysokości i przeznaczeniu przyznanej
dotacji, wezwanie do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, przygotowanie umów
z Organizacjami, kontrola i rozliczenie sprawozdań po wykonaniu zadań publicznych, szczegółowa analiza
sprawozdań pod względem zgodności ze złożoną ofertą oraz umową wraz z załącznikami.
Współpraca z Organizacjami w poszczególnych obszarach
1. NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zarząd Powiatu uchwałą nr 96/562/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadania mogły być realizowane w szczególności poprzez:
1) Propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych.
2) Edukacji regionalnej dzieci i młodzieży w regionie – Ziemia Tarnogórska.
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3) Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
4) Propagowanie zasad i idei wolontariatu w służbie człowiekowi.
5) Upowszechnianie zasad bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.
6) Upowszechnienie wybitnych postaci i działalności organizacji społecznych o fundamentalnym znaczeniu
dla narodu polskiego.
Na realizację zadań przez podmioty wyłonione w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył
kwotę 55 000,00 zł. Na konkurs wpłynęło 8 ofert od Organizacji. Komisja Konkursowa po analizie
zgłoszonych do konkursu ofert, odrzuciła 2 oferty, uznając je za nieprawidłowe pod względem formalnym.
Zgodnie z uchwałą nr 112/641/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2020 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Zarząd Powiatu
przyznał dotację 6 organizacjom (zawarto 6 umów). Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Kwoty dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania w 2020 roku
L.P.

PODMIOT

1.

2.

Stowarzyszenie
Społeczno –Kulturalne w
Kaletach
Stowarzyszenie
Dziedzictwo

3.

Stowarzyszenie Góry
Kultury

4.

5.

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec ZHP Ziemi
Tarnogórskiej
Stowarzyszenie
Wspólnota Amazonek
„Feniks”

ZADANIE

ZWROT LUB
NIEWYKORZYSTANI
E DOTACJI

3 000,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

3 600,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł
(rezygnacja z dotacji
z powodu COVID -19)

22 900,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

Warsztaty Poetyckie 2020
Popularyzacja wiedzy o
zabytkowym kościele św. Marcina
w Starych Tarnowicach
O Donnesmarckach edukacyjnie

Harcerska edukacja
Propagowanie zasad idei
wolontariatu w służbie
człowiekowi

6.
Towarzystwo Sportowe
„Gwarek” Tarnowskie
Góry
Razem

WYSOKOŚĆ
PRZYZNANYC
H ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
1 800,00 zł

Akcja lato – bezpieczne wakacje

2) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr 82/497/2019 z dnia 16 grudnia 2019 ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadania mogły być realizowane w szczególności poprzez:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez reprezentowanie Powiatu Tarnogórskiego na zawodach
rangi minimum Mistrzostw Polski.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację następujących zawodów sportowych na terenie
powiatu tarnogórskiego:
- Powiatowe MiniEuro 2020
- Powiatowe Zawody Biegowe z okazji obchodów 3 maja
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- Powiatowy Dzień Sportu – rywalizacja w minimum w dwóch dyscyplinach sportowych
3. Organizacja rajdu rowerowego wspierającego partnerstwo Powiatu Tarnogórskiego z Powiatem
Erlangen – Hőchstadt.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością lub seniorów na terenie powiatu
tarnogórskiego.
Na realizację zadań przez podmioty wyłonione w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył
kwotę 85 000,00 zł. Na konkurs wpłynęły 24 oferty od Organizacji. Zgodnie z Uchwałą nr 90/546/2020
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zarząd Powiatu przyznał dotację 22 Organizacjom (zawarł
18 umów). Współpraca w tych obszarach była prowadzona przez Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Kwoty dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2020 roku
L.P.

PODMIOT

1.

Uczniowski Klub
Sportowy Ruch
Radzionków

2.

Klub Turystyki
Rowerowej przy Parafii
p.w. N.M.P.J. w Orzechu

3.

Ludowy Klub Sportowy
„SOKÓŁ” Orzech

4.

Orzechowski
Koszykarski Klub
Sportowy

5.

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
„Hajime”

6.

Uczniowski Klub
Sportowy Świerklaniec

7.

Stowarzyszenie
„SERDECZNI”

8.

9.

10.

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Pomocna Dłoń”
Uczniowski Klub
Sportowy
„OLIMPIJCZYK” Nowe
Chechło
Stowarzyszenie CIDRY
LOTAJOM

ZADANIE

WYSOKOŚĆ
PRZYZNANYC
H ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

ZWTOT LUB
NIEWYKORZYSTANI
E DOTCJI

Turniej piłkarski „Powiatowe
MINI-EURO 2020”

8 280,00 zł

8 280,00 zł
(zwrot niewykorzystanej
dotacji z powodu
COVID-19)
6 840,00 zł
(niewykorzystanie
dotacji)

Europejski Rajd Rowerowy – 15
lecie partnerstwa pomiędzy
Powiatem Tarnogórskim i
Powiatem Erlangen Hőchstadt
Powiatowy Dzień Sportu

13 500,00 zł
Uwaga: Dotacja
wykorzystana
6 660,00 zł
2 000,00 zł

Powiatowy Dzień Sportu

3 150,00 zł

0,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej poprzez
reprezentowanie Powiatu
Tarnogórskiego na zawodach rangi
Mistrzostw Polski
Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez reprezentowanie Powiatu
Tarnogórskiego na zawodach rangi
Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy i Mistrzostw Polski
Letnia Spartakiada Serdecznych
2020

3 700,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

IV Jesienna Olimpiada Sportowa
dla Szkół Specjalnych

2 500,00 zł

3 000,00 zł
Rezygnacja z dotacji
(brak umowy)
0,00 zł

Sportowe szkolenie dzieci i
młodzieży w kajakarstwie

3 500,00 zł

0,00 zł

Organizacja Biegu na dystansie 10
km z okazji obchodów Święta 3
maja oraz 30-lecia Samorządności
w Polsce

10 000,00 zł

10 000,00 zł
Rezygnacja z dotacji
(brak umowy)

0,00 zł
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11.

Koszykarski Klub
Sportowy Tarnowskie
Góry

12.

Uczniowski Klub
Sportowy „UNIA
STRZYBNICA”

13.

Stowarzyszenie
Współpraca TG

14.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci z Zespołem
Aspergera Auxilium

15.

Ludowy Klub Sportowy
„ZGODA REPTY”

16.

Stowarzyszenie Sanus
Vivere

17.

Klub Sportowy
Squash and More Orzech

18.

Towarzystwo Sportowe
„GWAREK” Tarnowskie
Góry

19.

Stowarzyszenie Srebrne
Miasto Tarnowskie Góry
Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne
POLSKA – ŚLĄSKIE
Uczniowski Klub
Sportowy
UKS – JUDO
„AHINSA” przy Szkole
Podstawowej Nr 10

20.

21.

Akademicki Związek
Sportowy Uniwersytetu
Śląskiego

22.

Powiatowy Dzień Sportu

2 870,00 zł

0,00 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez organizację Powiatowego
Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci
„Strzybnica Football CUP – Mini
Euro 2020”
XI Tarnogórski Integracyjny Rajd
Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych „Świerklaniec
2020”
Upowszechnianie kultury fizycznej
wśród osób z niepełnosprawnością
lub seniorów na terenie powiatu
tarnogórskiego
MiniEuro na 95 lat LKS „ZGODYREPTY”

3 500,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł
Rezygnacja z dotacji
(brak umowy)

4 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

Gimnastyka ogólnorozwojowa dla
seniorów

3 000,00 zł

0,00 zł

Powiatowe Mistrzostwa Sportów
Rakietowych Rackethlon LATO
2020
W zdrowym ciele zdrowy duch

2 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

II Srebrny Gwarek Tarnowskie
Góry 2020

1 000,00 zł

Uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w treningach i
zawodach sportowych
Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez reprezentowanie Powiatu
Tarnogórskiego na zawodach rangi
minimum Mistrzostw Polski (judo i
ju-jitsu)
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych powiatu
tarnogórskiego w 2020 roku w
dziedzinie wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

2 500,00 zł

1 000,00 zł
(zwrot niewykorzystanej
dotacji z powodu
COVID-19)
0,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł
Rezygnacja z dotacji
(brak umowy)

85 000,00 zł

35 120,00 zł

Razem

3. KULTURA I SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr 82/498/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadania mogły być realizowane w szczególności poprzez:
1. Organizowanie imprez kulturalnych na terenie powiatu tarnogórskiego:
- Międzynarodowy Plener Malarski 2020
- Przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych
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2. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez opracowanie
i wydanie:
- rękodzieła z herbem powiatu tarnogórskiego
- filmu promocyjnego powiatu tarnogórskiego
- publikacji książkowych, kalendarzy na rok 2021 promujących powiat tarnogórski
- albumu fotograficznego artystów z powiatu tarnogórskiego
w następujących tematach:
a) zabytki architektoniczne powiatu tarnogórskiego
b) walory przyrodnicze powiatu tarnogórskiego
c) wydarzenia kulturalne realizowane na terenie powiatu tarnogórskiego.
3. Realizacja działań mających na celu promowanie sztuki kulinarnej charakterystycznej dla powiatu
tarnogórskiego.
Na realizację zadań przez podmioty wyłonione w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył
kwotę 45 000,00 zł. Na konkurs wpłynęło 12 ofert od Organizacji. Zgodnie z Uchwałą nr 90/545/2020 z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego Zarząd Powiatu przyznał dotację 11 Organizacjom (zawarł 9 umów). Współpraca w tych
obszarach była prowadzona przez Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach.
Kwoty dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w roku 2020
L.P.

1.

2.

3.
4.
5.

PODMIOT
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Pomocna dłoń“
Tarnogórskie
Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Stowarzyszenie
„Pomocni” na rzecz osób
z niepełnosprawnością i
ich rodzin
Stowarzyszenie
„Dziedzictwo“
Stowarzyszenie na rzecz
ratowania
i reaktywacji Parku Piny
na Osadzie Jana

ZADANIE

WYSOKOŚĆ
PRZYZNANYCH
ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

Tarnogórska kulinarna podróż
uczniów przysposabiających się
do pracy

2 000,00 zł

Międzynarodowe spotkania
kulturalne

7 500,00 zł

ZWTOT LUB
NIEWYKORZYSTANI
E DOTCJI
2 000,00 zł
(Zwrot niewykorzystanej
dotacji z powodu
COVID-19)
0,00 zł
0,00 zł

W wehikule rękodzieła –
integracyjne warsztaty twórcze

3 000,00 zł

Warsztaty rekonstrukcyjne

2 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł
II Tarnogórska Noc Muzyczna
w Parku

6.

Stowarzyszenie Wrazidlok

Lekcje z Historii cz. 1 i 2

7.

Stowarzyszenie Artystów
Śląskich STAŚ

Międzynarodowy Plener
Malarski Powiat Tarnogórski
2020

8.

Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej

Industriada 2020 w Zabytkowej
Kopalni Srebra

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Rezygnacja z dotacji
(brak umowy)
3 000,00 zł
Rezygnacja z dotacji
(brak umowy)
0,00 zł

7 500,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
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Stowarzyszenie
Miłośników Nakła
Śląskiego im. Jana
Bursiga
Stowarzyszenie Przyjaciół
Kultury
i Tradycji Śląskiej
Stowarzyszenie Góry
Kultury
Tarnowskie Góry

9.

10.
11.

Powiatowy Festiwal Piosenki
Przyrodniczej

3 000,00 zł

Powjatowo rajza ze slonskom
kulturom-ślonsko kuchyn
i rynkodźeło

3 500,00 zł
0,00 zł

Konkurs Kapel Młodzieżowych
w Parku Hutnika

5 500,00 zł

RAZEM

45 000,00 zł

4. EKOLOGIA
I OCHRONA
PRZYRODNICZEGO

ZWIERZĄT

3 000,00 zł
(Zwrot niewykorzystanej
dotacji z powodu
COVID-19)
0,00 zł

ORAZ

11 000,00 zł

OCHRONA

DZIEDZICTWA

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr 100/570/2020 z dnia 10 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zadania mogły być realizowane w szczególności poprzez:
1. ochronę wód,
2. gospodarkę odpadami,
3. ochronę powietrza,
4. ochronę powierzchni ziemi,
5. ochronę przyrody.
Na realizację konkursu ofert Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył kwotę 45 000,00 zł. Na konkurs
wpłynęło 11 ofert od Organizacji. Zgodnie z Uchwałą nr 105/601/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Zarząd
Powiatu przyznał dotację 9 Organizacjom (zawarł 9 umów). Szczególnie premiowane były zadania dotyczące
ochrony pszczół, ochrony wydry, ochrony dzikiego ptactwa i urządzania i utrzymania zieleni. Współpraca
w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
Kwoty dotacji dla podmiotów realizujących zadania
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020
L.P
.

PODMIOT

ZADANIE

WYSOKOŚĆ
PRZYZNANYC
H ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

Fundacja na Rzecz
Dzieci „Miasteczko
Śląskie”

Wykonanie badań narażenia
środowiskowego dzieci na ołów na
terenie wybranych gmin Powiatu
Tarnogórskiego wraz z działaniami
promocyjnymi i edukacyjnymi oraz
wyjazdami profilaktyczno –
zdrowotnymi w roku 2020.

18 700,00 zł

0,00 zł

Zarybianie wód zalewu Nakło Chechło

2 000,00 zł

0,00 zł

Ochrona środowiska naturalnego
wydry

4 800,00 zł

0,00 zł

Zarybianie zbiornika specjalnego w
Kaletach oraz czystości jego brzegów

2 000,00 zł

0,00 zł

Ekologia i ochrona pszczół

4 000,00 zł

0,21 zł

1.

2.

3.
4.

5.

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz

Okręg PZW w
Katowicach
Koło PZW nr 59 w
Tarnowskich Górach
Stowarzyszenie
Wędkarskie „Zyj”
Okręg PZW w
Częstochowie
Koło PZW nr 7 w
Kaletach
Śląski Związek

ZWTOT LUB
NIEWYKORZYSTANI
E DOTCJI
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Pszczelarzy w
Katowicach
Okręg PZW w
Częstochowie
Koło nr 84 „Mała
Panew” w Krupskim
Młynie

6.

7.
Koło Łowieckie
„JELEŃ” w Będzinie
8.

Tarnogórskie
Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków
i Ptaków
Egzotycznych w
Miedarach
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska

9.

Uzupełniające zarybianie
śródlądowego zbiornika retencyjnego
Odmuchów

2 000,00 zł

0,00 zł

Odbudowanie populacji bażanta na
terenach miejscowości Tąpkowice,
Ossy, Niezdara. Zaangażowanie,
edukacja dzieci i młodzieży w tym
zakresie.

3 500,00 zł

0,00 zł

Obserwacja ptaków chronionych
połączona z warsztatami

3 000,00 zł

0,00 zł

Z ekologią za pan brat

5 000,00 zł

0,00 zł

45 000,00 zł

0,21 zł

Razem

5. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zarząd
Powiatu
uchwałami
nr
72/436/2019,
72/437/2019
i 72/438/2019
z dnia
28 października 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego w 2020 roku z zakresu „udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej(...)” obejmujące powierzenie
organizacjom prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Celem konkursów było powierzenia
prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, odpowiednio w następujących lokalizacjach:
Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, Tworóg ul. Zamkowa 16 oraz Świerklaniec ul. Oświęcimska 7.
Do konkursów przystąpiło 10 podmiotów, które złożyły łącznie 10 ofert. Na realizację zadań przez
organizacje wyłonione w trzech konkursach Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 192 060,00 zł. Zawarto
3 umowy na powierzenie realizacji zadań publicznych. Zadania zostały zrealizowane w okresie od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232 z późn. zm.).
Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Wydział Administracji i Zarządzania Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Kwoty dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020
L.P.

PODMIOT

1.
Stowarzyszenie na
rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego
„DOGMA”
2.
Stowarzyszenie
Pomocy Uzależnionym
i ich Bliskim
„FALOCHRON”

ZADANIE

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w Kaletach.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w Tworogu.

WYSOKOŚĆ
PRZYZNANYC
H ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

ZWROT LUB
NIEWYKORZYSTANI
E DOTACJI

64 020,00 zł

0,50 zł

64 020,00 zł

0,00 zł

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 254B2696-43CE-40F5-AD22-569C5AE7DAC7. uchwalony

Strona 8

3.
Stowarzyszenie
Pomocy Uzależnionym
i ich Bliskim
„FALOCHRON”

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej
w Świerklańcu.

Razem

64 020,00 zł

0,00 zł

192 060,00 zł

0,50 zł

6. POMOC SPOŁECZNA
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 ogłosił Uchwałą nr 146/780/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
jeden konkurs wieloletni . Celem otwartego konkursu ofert było wyłonienie oferty, powierzenie i udzielenie
dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2021 - 2023 z zakresu pomocy
społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży. Umowa na realizację zadania została zawarta w 2021 roku.
Ponadto w 2020 roku kontynuowano Otwarte Konkursy ofert obejmujące obszary:
1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Zarząd Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr 29/152/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej
obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim. Zadanie
polega na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu łączonego ABC tj. dla osób
przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wskazujących inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, przeznaczony na 20 miejsc. Zadanie jest realizowane
w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
- Zarząd Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr 30/155/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020
w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej – uczestników i uczestniczek projektu
„Teraz MY”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zawarto jedną umowę na realizację zadania publicznego. Zadanie polega na objęciu
usługami aktywizacji zawodowej 58 uczestników i uczestniczek projektu „Teraz MY”.
- Zarząd Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr 45/269/2019 z dnia 08 lipca 2019 roku ogłosił konkurs ofert
na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej obejmującego przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności spędzania
czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza w ramach projektu
„Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 96 osób – uczestników i uczestniczek projektu. Zadanie jest
realizowane w latach 2019-2020.
Kwota dotacji dla podmiotu realizującego zadania
i społecznej w roku 2020

z zakresu integracji i reintegracji zawodowej

L.P.

1.

PODMIOT

ZADANIE

WYSOKOŚĆ
PRZYZNANYC
H ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie
„Serdeczni” z siedzibą
w Tarnowskich Górach

Prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Powiecie
Tarnogórskim.

473 525,50 zł

ZWROT LUB
NIEWYKORZYSTANIE
DOACJI

0,00 zł
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2.

Fundacja Kuźnia
Inicjatyw Społecznych

4.

Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i
Animatorów KLANZA
Oddział w Bogatyni

Zadanie publiczne Powiatu
Tarnogórskiego w 2019 i 2020
roku w dziedzinie działalności na
rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w obszarze
aktywizacji zawodowej w ramach
projektu „Teraz MY”
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Zadanie publiczne Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2019 i
2020 w dziedzinie wsparcia
rodziny i systemu pieczy
zastępczej w ramach projektu
„Powiatowe Centrum Usług
Społecznych”
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Razem

65 703,00 zł

0,50 zł

14 938,00 zł

0,00 zł

554 166,50 zł

0,50 zł

W zakresie pomocy społecznej na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego prowadzone są, w ramach zlecenia
realizacji zadania, następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej:
1) Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn na 95 miejsc
prowadzony przez Zakon Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów w Zbrosławicach, ul. Wolności
34 – kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej w 2020 roku – 2 042 915,00 zł na bieżącą działalność
oraz 128 699,00 zł na realizację bieżących zadań z rezerwy celowej,
2) Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzież
niepełnosprawnych intelektualnie na 60 miejsc prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.
Karola Boromeusza w Nakle Śląskim, ul. Główna 8 – kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej
w 2020 roku – 1 178 854,00 zł na bieżącą działalność oraz 80 547,00 zł na realizację bieżących zadań
z rezerwy celowej,
3) Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 62 miejsca (kobiety) prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 22 –
kwota dotacji wykorzystanej w 2020 roku – 419 455,00 zł na bieżącą działalność oraz 84 242,00 zł na
realizację bieżących zadań z rezerwy celowej,
4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135 prowadzony
przez Stowarzyszenie „Serdeczni” przeznaczony na 20 miejsc – dotacja wykorzystana w 2020 roku –
473 525,50 zł.
W Powiecie Tarnogórskim funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1 przeznaczony dla 40 uczestników. Kwota wydatkowana w 2020
roku to 814 554,37 zł – środki PFRON, 91 094,00 zł – środki Powiatu,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaletach - Drutarni, ul. Szkolna 8 prowadzony przez Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci
Śląski
Oddział
Regionalny
przeznaczony
dla
40 uczestników.
Kwota wydatkowana w 2020 roku to 819 689,71 zł – środki PFRON, 91 094,00 zł – środki Powiatu.
Współpraca w tym obszarze była prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich
Górach zwane dalej PCPR. W obszarze pomocy społecznej przedstawiciel PCPR uczestniczył w spotkaniu
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organizowanym przez organizację pozarządową działającą na terenie Powiatu Tarnogórskiego tj.:
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Jutrzenka” z Tarnowskich Gór. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie powiatu tarnogórskiego w zakresie informowania o naborach
uczestników do projektów i programów realizowanych przez PCPR.
PCPR współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza i Zakonem
Posługującym Chorym (Ojców Kamilianów) w zakresie prowadzenia 3 domów pomocy społecznej na terenie
Powiatu Tarnogórskiego oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Śląski Oddział Regionalny i Salezjańskim
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach w zakresie prowadzenia 2 warsztatów terapii
zajęciowej i Stowarzyszeniem „Serdeczni” w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
7. INNE FORMY WSPÓŁPRACY
1) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana uchwałą nr 264/1154/2017
z dnia 18 grudnia 2017 roku na lata 2017 – 2020 funkcjonowała w 2020 r. w składzie: Krystyna Trzęsiok (Rada
Powiatu Tarnogórskiego), Kazimierz Gwóźdź (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Sebastian Nowak (Zarząd
Powiatu Tarnogórskiego), Stanisław Wieczorek (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Marian Ciba
(Stowarzyszenie „Serdeczni”), Barbara Hajda (Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej), Beata
Hetmańczyk (Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ), Alicja Kosiba- Lesiak (Śląski Dzwon Nadziei),
Wojciech Musialik (Desantowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza), Adam Płonka (Stowarzyszenie „Przymierze
Śląskie”) i Piotr Vogt (Polski Związek Niewidomych).
W 2020 r. posiedzenie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich
Górach odbyło się raz w dniu:
- 28 września 2020 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec
5.
Głównym tematem spotkania było opiniowanie 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 2021 rok.
17 grudnia 2020 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana uchwałą nr
264/1154/2017z dnia 18 grudnia 2017 roku na lata 2017 – 2020, zakończyła swoją działalność.
Obsługę administracyjną PRDPP zapewniło w 2020 roku Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim działa na podstawie
rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Rada
zajmuje się inspirowaniem i opiniowaniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2020 r. skład
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim kształtował się
następująco.
1. Gabriela Kowalska – prezes stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach,
2. Ilona Koptyńska – kierownik stacji Caritas Diecezji Gliwickiej - pielęgniarka,
3. Ilona Samorodny – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
4. Alicja Turyła – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
5. Norbert Galla – prezes Polskiego Związku Limfologicznego w Chorzowie.
Obsługę administracyjną PRDPP zapewniło w 2020 roku Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
3) Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tarnowskich Górach
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tarnowskich Górach działa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265) i jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty
w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady wchodzą:
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1. Marek Cyl- Gmina Świerklaniec
2. Mariusz Długajczyk- Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
3. Lidia Kaczyńska- Forum Związków Zawodowych
4. Blandyna Kąkol - Śląska Izba Rolnicza
5. Jadwiga Kubisa - Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
6. Joanna Kurkiewicz- Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
7. Piotr Kursatzky - OPZZ Województwa Śląskiego
8. Krzysztof Nowak- Gmina Miasteczko Śląskie
9. Jolanta Tuszyńska- Gmina Tarnowskie Góry
10. Dariusz Warda- NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tarnowskich Górach jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty
w sprawach polityki rynku pracy. Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach
zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach.
4) Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego
W ramach realizacji Programu poddano konsultacjom społecznym m.in. projekty następujących uchwał
Rady Powiatu Tarnogórskiego:
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do
konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt: Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego
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 2021 rok.
- sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu telefonii komórkowej
5G.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu tarnogórskiego.
- w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
- w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
- w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół
wchodzących w jego skład.
- w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na
2020 rok,
Konsultacje przeprowadzono poprzez publikację projektów ww. uchwał na stronie internetowej Powiatu
Tarnogórskiego w zakładce „Konsultacje”.
5) Inne wydarzenia
- Światowa kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”
Na terenie PCPR wspólnie z Fundacją po DRUGIE zorganizowano konkurs „Buduj tarczę” skierowany do
dzieci objętych pieczą zastępczą. Dzieci zaproszono do podzielenia się w formie pracy plastycznej swoimi
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sposobami na radzenie sobie z trudnościami i nieprzyjemnymi emocjami. Do konkursu wpłynęło 9 prac,
wszystkie gdy zostały nagrodzone grami planszowymi. W PCPR zorganizowano wystawę prac
uczestników/czek konkursu oraz materiałów informacyjnych z zakresu profilaktyki przemocy, w celu
podniesienia świadomości i zwrócenia uwagi na problem przemocy w rodzinie
- Szkolenie dla organizacji pozarządowych (10 marca 2020 r.)
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wzorem 2019 roku zaprosiło przedstawicieli wszystkich
organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego, na bezpłatne szkolenie tym razem w temacie
zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych (stowarzyszeń KRS, stowarzyszeń zwykłych, klubów
sportowych uczniowskich klubów sportowych itp.).
Szkolenie odbyło się 10 marca o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, przy ul.
Karłuszowiec 5.
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poprowadził Artur Gluziński. Zorganizowane
zostało przez pracowników Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu.
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