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I. WPROWADZENIE 

 
Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Burmistrz Miasta Pszów, nie później niż do 

dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miasta Pszów oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Niniejsze sprawozdanie podsumowuje kolejny rok współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi, 

które są ważnym partnerem w realizacji jego zadań przewidzianych prawem. Odgrywają one również istotną rolę 

w lokalnym środowisku, organizując wiele form pomocy czy spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców. 

Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarto w Programie 

współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, zwanym dalej programem, który przyjęto 

Uchwałą Nr XXV/172/2012 Rady Miejskie w Pszowie z dnia 28 listopada 2012 r. zwaną dalej uchwałą. 

Współpracę Gminy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi oparto o zasady pomocniczości, partnerstwa, 

suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Za cel główny programu przyjęto zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Pszów 

wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań, 

umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i budowanie stabilnego partnerstwa 

pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy w zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Pszów. 

 

Szczegółowy zakres współpracy oraz jego formy opisano w dalszej części sprawozdania. 

 

II.    KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, 

w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Pszowie Uchwałą nr XLII/336/2010 z dnia 22 września 2010 r. określiła 

szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej celem poznania opinii i umożliwienia zgłoszenia uwag uprawnionym 

podmiotom, Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr BM.050.72.2012 z dnia 15 października 2012 r. ogłosił 

konsultacje nad projektem Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. 

Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzono za pośrednictwem strony internetowej oraz tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów. Uwagi i opinie przyjmowane były w terminie do dnia 22 października 2012 r. 

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu programu. Wyniki konsultacji podano do publicznej 

wiadomości. 

III.   PROGRAM 

Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok przyjęto Uchwałą 

Nr XXV172/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 listopada 2012 r. 

Współpraca między Gminą Miastem Pszów a organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, 

o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy. Rada Miejska w Pszowie na podstawie potrzeb Gminy Miasta Pszów oraz 

przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi dla realizacji programu w roku 2012 przyjęła zadania 

priorytetowe w zakresie: 

 

1)   kultury fizycznej i sportu, 

2)   kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, 

3)   ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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4)   pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym 

w ramach, których odbywała się współpraca pomiędzy wspomnianymi podmiotami. 

 

Okres realizacji programu ustalono od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

 

IV.   WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

Współpraca pomiędzy Gminą Miastem Pszów a organizacjami pozarządowymi w roku 2013, przybrała formę 

wsparcia wykonania zadań publicznych określonych w programie, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji.  

 

Zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy oraz § 5 ust. 2 programu. 

 

W związku z powyższym Zarządzeniem Nr BM.0050.92.2012 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 14 grudnia 2012 r. 

ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne Miasta Pszów. 

 

Na realizację zadań publicznych w roku 2013 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 123 000,00 zł 

z podziałem na poszczególne zadania: 

1. Zadanie 1 - w zakresie kultury fizycznej i sportu: 50 000,00 zł. 

2. Zadanie 2 - w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 10 000,00 zł. 

3. Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

18 000,00zł. 

4. Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 45 000,00 zł. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 9 ofert. 
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Złożone oferty przed przekazaniem do zaopiniowania Komisji konkursowej, poddano wstępnej ocenie formalnej 

przeprowadzonej przez pracowników Referatu Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu. 

Wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs spełniały określone kryteria formalne. 

Zarządzeniem Nr BM.0050.4.2032 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 14 stycznia 2013 r. powołano Komisję 

Konkursową opiniującą oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów. 

Komisja Opiniująca zebrała się 16.01.2013 r. na posiedzeniu w celu zaopiniowania ofert złożonych  w odpowiedzi 

na ogłoszony konkurs ofert zgodnie z kryteriami ujętymi w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do 

Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert. 

Zarządzeniem Nr BM.0050.9.2013 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 24 stycznia 2013 r. wsparcia finansowego 

udzielono następującym organizacjom: 

 

 

 

 

L p. ZADANIE W DZIEDZINIE OFERENT TYTUŁ ZADANIA Wnioskowana 
kwota dotacji 

1.   
Upowszechniania kultury 

fizycznej 
i sportu 

 
MUKS 

”JEDYNKA” 
 
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży  - realizowane poprzez 
prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie 
zgrupowań i udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa sportowego (prowadzonego 
przez odpowiednie krajowe związki sportowe) 
w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”. 

 
 
 

50.000,00 zł 

2.   
Upowszechniania kultury 

fizycznej 
i sportu 

 

 
UKS – Ognisko 

Rydułtowy 

 
Nasze dzieci grają w szachy. 

 
5.400,00 zł 

3.   
Pomocy społecznej 
i przeciwdziałania 

patologiom społecznym 
 

 
Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

 
Świetlica Opiekuńcza “Gniazdo” - dzieciom 

 
27.000,00 zł 

4.   
Pomocy społecznej 
i przeciwdziałania 

patologiom społecznym 

 
Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 
 

 
Jadłodajnia im. Jana Pawła II posiłek dla 

potrzebujących 
 

 
18.000,00 zł 

5.   
Kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 
 

 
Zeszyty Pszowskie 

 

 
6.000,00 zł 

6.   
Kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 
 

 
Cudze chwalicie swego nie znacie 

 

 
1.000,00 zł 

7.   
Kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 
 

 
Spotkania z Tradycją i Folklorem Małej Ojczyzny 

 
2.000,00 zł 

8.  Ochrony i promocji 
zdrowia oraz działań na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

 
“Wszyscy Razem” – prowadzenie świetlicy 

“Radość Życia” dla dzieci i młodziezy Pszowa. 

 
16.600,00 zł 

9.  Ochrony i promocji 
zdrowia oraz działań na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
PZN Koło 
Wodzisław Śl.  

 
Od rehabilitacji do integracji 

 
2.896,00 zł 
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ZADANIE W DZIEDZINIE TYTUŁ ZADANIA OFERENT KWOTA 
PRZEKAZANEJ 
DOTACJI 

 
 

Upowszechniania kultury 
fizycznej 
i sportu 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży  - realizowane 
poprzez prowadzenie zajęć 
treningowych, organizowanie 
zgrupowań i udział w zawodach 
w ramach współzawodnictwa 
sportowego (prowadzonego przez 
odpowiednie krajowe związki 
sportowe) w tenisie stołowym 
dzieci i młodzieży”. 

 
MUKS 

”JEDYNKA” 
 
 

 
 
 

46.000,00 zł 

 
Upowszechniania kultury 

fizycznej 
i sportu 

 
Nasze dzieci grają w szachy 

 
UKS – Ognisko 
Rydułtowy 
 

 
4.000,00 zł 

 
Pomocy społecznej 
i przeciwdziałania 

patologiom społecznym 

 
Świetlica Opiekuńcza “Gniazdo” –
dzieciom 
 
 

 
Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

 
27.000,00 zł 

 
Pomocy społecznej 
i przeciwdziałania 

patologiom społecznym 
 

 
Jadłodajnia im. Jana Pawła II 
posiłek dla potrzebujacych 
 

 
Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

 
18.000,00 zł 

 
Kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 

 
Zeszyty Pszowskie 

 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 
 

 
5.000,00 zł 

 
Kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 

 
Cudze chwalicie swego nie 

znacie 
 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 
 

 
1.000,00 zł 

 
Kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 

 
Spotkania z Tradycją i Folklorem 
Małej Ojczyzny 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

 
1.500,00 zł 

 
Ochrony i promocji zdrowia 
oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 
“Wszyscy Razem” – prowadzenie 
świetlicy “Radość Życia” dla 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w Pszowie 
 

 
Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

 
16.000,00 zł 

 
Ochrony i promocji zdrowia 
oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 
Od rehabilitacji do integracji 

 
PZN Koło 
Wodzisław Śl.  

 
2.000,00 zł 

 

Ostatecznie suma przyznanych w konkursie ofert środków wyniosła 120 500,00 zł z podziałem na poszczególnie 

zadania: 

1. Zadanie 1 - w zakresie kultury fizycznej i sportu : 50 000,00 zł. 

2. Zadanie 2 - w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 7 500,00 zł. 

3. Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

18 000,00 zł. 

4. Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 45 000,00 zł. 
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Gmina Miasto Pszów zlecała również zadania na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, tj. zgodnie z Uchwałą Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 

2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu. Na tej podstawie przekazano łącznie kwotę 114 000,00 zł, odpowiednio dla 

Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów 80 000,00 zł, dla Klubu Sportowego Naprzód 37 Krzyżkowice 

34 000,00 zł. 

Gmina Miasto Pszów na podstawie §5 Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu, udzieliła także dotacji z pominięciem ogłoszenia o naborze wniosków. W powyższym trybie 

wpłynął jeden wniosek - Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów.  

Złożoną ofertę przed przekazaniem do zaopiniowania Komisji konkursowej, poddano wstępnej ocenie formalnej 

przeprowadzonej przez pracowników Referatu Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu. 

Oferta, która wpłynęła w trybie §5 Uchwały nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu. 

Zarządzeniem nr BM.0050.78.2013 z dnia 4 listopada powołano Komisję Opiniującą wnioski o wsparcie 

finansowe przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta Pszów na rok 2013, 

złożonych w trybie § 5 Uchwały nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu. 

Komisja Opiniująca zebrała się w dniu 04.11.2013 r. na posiedzeniu w celu zaopiniowania wniosku złożonego 

w trybie § 5 Uchwały nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Komisja 

Opiniująca zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

Zarządzeniem Nr BM.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 28 listopada 2013 r. udzielono wsparcia 

finansowego Towarzystwu Sportowemu Górnik Pszów w kwocie 5.000,00 zł. 

 

V. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Poza wsparciem organizacji pozarządowych w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych, 

Gmina Miasto Pszów włączyła się w organizację przez wspomniane podmioty licznych przedsięwzięć, wydarzeń 

czy spotkań poprzez zakup nagród rzeczowych, różnego rodzaju pucharów, dyplomów oraz innych niezbędnych 

materiałów. W taki sposób wsparcia udzielono m.in PCK Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy KWK „ANNA”., 

Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Pszów, Kołu Gospodyń Wiejskich w Pszowie, Kołu 

Gospodyń Wiejskich w Krzyżkowicach, Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JEDYNKA”, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie, Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Wodzisławskiej, Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie. 

Gmina Miasto Pszów zgodnie z programem współpracowała z organizacjami pozarządowymi i udzielała 

organizacjom pozarządowym  wsparcia pozafinansowego także poprzez: 

 

1. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji pozarządowych . 

2. Udostępnianie informacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. 

3. Umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Miejskiej. 

4. Publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Pszów. 

5. Prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów „zakładki”, która umożliwia prezentację 

organizacji pozarządowych. 

6. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości i lokali. 

7. Wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. 
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VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA  

Podmioty, którym udzielono wsparcia w formie dotacji zgodnie z ustawą oraz zapisami zawartych z nimi umów 

zobligowane są do złożenia w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania sprawozdań z ich wykonania. 

Kontrola złożonych dokumentów wykazała, iż wszystkie sprawozdania z realizacji zadań publicznych, na które 

udzielono wsparcia finansowego zostały złożone, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadnia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 

w złożonych dokumentach, w związku z powyższym sprawozdania z realizacji zadań publicznych zostały 

przyjęte. Przedmiotowa kontrola wykazała, iż przedsięwzięcia oraz poniesione wydatki w ramach udzielonych 

dotacji na ich realizację były zgodne z zawartymi umowami, kosztorysami oraz harmonogramami. Środki 

finansowe udzielone na wsparcie poszczególnych zadań rozliczono prawidłowo.  

VII. OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

Zgodnie z § 13 Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok jego realizacja 

jest poddana ewaluacji i ocenie. Poprzez realizację programu oraz przedsięwzięć w ramach udzielonych dotacji, 

osiągnięto następujące wartości wskaźników: 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1 

2. Liczba złożonych ofert – 9  

3. Liczba umów nie zrealizowanych (rozwiązane lub unieważnione) – 0 

4. Liczba umów zawartych w formie wsparcia realizacji zadania – 9 

5. Liczba obszarów zadaniowych – 4 

6. Na realizację zadań publicznych objętych programem zaplanowano kwotę 123.000,00 zł. 

7. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym ogółem 120.500,00 zł w tym, na 

zadania w zakresie: 

a. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 50.000,00 zł, 

b. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 7.500,00 zł, 

c. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 18.000,00 zł, 

d. pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym – 45.000,00 zł. 

8. W realizowanych zadaniach uczestniczyło ok. 500 beneficjentów. 

9. Zadania były realizowane przez 5 organizacji pozarządowych. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego pełnej treści w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Pszów (zakładka organizacje pozarządowe). 

 

 


