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I. Wprowadzenie
1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania do 31 maja sprawozdania z realizacji
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i przedłożenia Radzie Miasta oraz publikacji ww. dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokument ten jest wypełnieniem zapisów ustawy.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2016 został przyjęty Uchwałą NR XVII.162.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
26 listopada 2015 r., w trakcie jego obowiązywania nie zgłoszono wniosku w sprawie modyfikacji
zapisów. Dokument stanowił zbiór zasad regulujących współpracę Miasta z organizacjami
pozarządowymi oraz wyznaczał obszary aktywnej współpracy zarówno w sferze finansowej
oraz pozafinansowej.
Celem głównym przyjętego Programu było budowanie partnerstwa Miasta
z organizacjami pozarządowymi w celu zaspokojenia priorytetowych potrzeb społeczności
lokalnej, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez stworzenie sprzyjających
warunków do dalszego ich rozwoju, prowadzenie wspólnych inicjatyw i wyznaczanie kierunków
wzajemnej współpracy.
Propozycje zawarte w Programie skierowane były do wszystkich organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzących działania na rzecz miasta Jastrzębie-Zdrój i jego
mieszkańców.
2. Ilekroć w sprawozdaniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.),
2) programie - należy przez to rozumieć Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
3) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć organizację, o której mowa w art. 3 ust.
2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,
4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.),
5) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,
6) wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, realizujące zadania własne i zlecone we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
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II. AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do końca 2016 roku w mieście zarejestrowanych było łącznie 209 organizacji
pozarządowych w tym:

Nazwa rejestru/ewidencji

Ilość organizacji pozarządowych

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

139 - stowarzyszeń
18 - fundacji

Ewidencja Klubów Sportowych
nieprowadzących działalności gospodarczej,
działających w formie stowarzyszenia

37

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
(prowadzona od 20 maja 2016 r.)

2

Wykaz stowarzyszeń zwykłych

15

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

18

W 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano 6 stowarzyszeń
oraz 3 fundacje. Wpisu do ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej, działających w formie stowarzyszenia dokonał 1 klub sportowy.
Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisu dokonały 2 stowarzyszenia. W Ewidencji
Uczniowskich Klubów Sportowych zarejestrowano 1 klub.
Znowelizowana ustawa Prawo o stowarzyszeniach od 20.05.2016 r. wprowadziła
możliwość dokonywania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe jest
uproszczoną formą stowarzyszenia, mogą utworzyć je co najmniej trzy osoby, nie posiada
osobowości prawnej jednakże może we własnym imieniu nabywać prawa własności i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Znowelizowana ustawa wprowadziła
dla tych stowarzyszeń nowe rozwiązanie - możliwość otrzymywania dotacji na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
Stowarzyszenia zwykłe wpisane do wykazu do 20 maja 2018 r. są zobowiązane dokonać
wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Brak wpisu będzie skutkować rozwiązaniem
stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
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Jastrzębskie organizacje pozarządowe wykazywały aktywność w następujących sferach
pożytku publicznego:
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki, w tym obszarze działania
prowadziła najliczniejsza grupa jastrzębskich organizacji pozarządowych, kierując różnorodne
propozycje działań skierowanych do mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
• kultura,
• ochrona i promocja zdrowia,
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
• edukacja,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
III. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się dwutorowo w formie:
▪ finansowej,
▪ pozafinansowej.
I. Współpraca finansowa
1. Otwarte konkursy ofert, „małe granty”
Miasto zlecało realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie
otwartego konkursu ofert oraz na podstawie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty” w formie
powierzenia bądź wsparcia.
Priorytetowymi obszarami do dofinansowania w 2016 roku była kultura fizyczna
oraz turystyka, kultura, ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez
propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez
prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych.
W ramach ustawy w trybie otwartego konkursu ofert przekazano również dotacje
na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie finansowano ze środków
pochodzących z budżetu państwa.
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STATYSTYKA DOTYCZĄCA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT ORAZ „MAŁYCH GRANTÓW”
2016 rok
Liczba ofert
OTWARTE KONKURSY
Liczba
Liczba
ofert
odrzuconych
Liczba organizacji
OFERT
Kwota przyznanych dotacji
zawartych
złożonych
z przyczyn
realizujących zadania
umów
formalnych
W dziedzinie kultury

Liczba umów
które nie
zostały
zrealizowane

10

0

110 000,00

9

9

0

51

1

645 355,00

29

45

2

9

0

29 460,00

6

6

0

2

0

96 588,58

2

2

0

1

0

40 000,00

1

1

0

W dziedzinie prowadzenia
punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej

9

5

119 892,00

2

2

0

SUMA

82

6

1 041 295,58

49

65

2

W dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki
W dziedzinie ochrony
i promocji zdrowia
W dziedzinie profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych, dotyczących
działań skierowanych
do osób uzależnionych i ich
rodzin poprzez propagowanie
trzeźwego stylu życia
W dziedzinie
przeciwdziałania patologiom
społecznym poprzez
prowadzenie świetlicy
dla dzieci z rodzin
patologicznych
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2016 rok
MAŁE GRANTY

W dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
W dziedzinie edukacji
W dziedzinie
przeciwdziałania
uzależnieniom
i patologiom społecznym
W dziedzinie wspierania
i upowszechniania
kultury fizycznej
i turystyki
W dziedzinie
działalności
wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych
W dziedzinie promocji
zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
SUMA

Liczba ofert
złożonych

Liczba ofert
wycofanych

Liczba ofert odrzuconych
z przyczyn
formalnych/merytorycznych

Kwota przyznanych
dotacji

Liczba
organizacji
realizujących
zadania

Liczba
zawartych
umów

Liczba umów
które nie
zostały
zrealizowane

8

0

2

29 544,00 zł

5

6

0

6

0

4

10 450,00 zł

2

2

0

8

0

5

13 920,00 zł

2

3

0

10

1

2

35 495,00 zł

5

7

0

2

0

2
(działania nie wpisywały się
w zapisy programu)

0

0

0

0

0

0

0

0

89 409,00 zł

14

18

0

1

0

35

1

1
(działania nie wpisywały się
w zapisy programu)

16
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2. Pożyczki dla organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe mogły korzystać z oprocentowanych pożyczek
na realizacje zadań prefinansowanych. W 2016 roku z tej formy wsparcia skorzystały dwie
jastrzębskie organizacje pozarządowe:
▪ Stowarzyszenie „Chwała Bohaterom - Pamięć i Rekonstrukcja” - udzielono pożyczki
na zdanie: „Chwała Bohaterom” - wspomnienie o lotnikach Żwirku i Wigurze,
w wysokości: 134 582,96 zł, zwrot środków nastąpi 31 maja 2018 roku oraz
▪ Uczniowski Klub Sportowym „Pionier” - udzielono pożyczki na zadanie: „Szachem
do Europy”, w wysokości 50 360,00 zł, zwrot środków nastąpi 28 lutego 2018 roku.
II. Współpraca pozafinansowa
Miasto corocznie podejmuje szereg działań i inicjatyw, które służą wzmocnieniu
potencjału i rozwoju jastrzębskich organizacji pozarządowych poprzez:
1. Wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji pozarządowych.
2. Prowadzenie i aktualizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.jastrzebie.pl.
3. Przekazywanie informacji o zlecaniu zadań publicznych.
4. Prowadzenie na stronie internetowej Miasta elektronicznej bazy danych organizacji
pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego.
5. Konsultowanie dokumentów strategicznych i uchwał Rady Miasta dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym.
7. Podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe i podmioty pożytku
publicznego wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska (uczestnictwo w różnych
wydarzeniach tj. Forum Ekonomii Społecznej, Festiwal Organizacji Pozarządowych).
8. Wspieranie organizacji posiadających status pożytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno - promocyjnej służącej pozyskiwaniu środków w ramach mechanizmu 1%.
9. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków.
10. Organizacja lub współudział w organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań służących
wymianie doświadczeń, podniesieniu sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań
organizacji pozarządowych.
11. Prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji
pozarządowych, zwłaszcza pomoc przy tworzeniu i rejestracji nowopowstałych podmiotów.
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12. Prowadzenie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, z siedzibą
przy ul. Wrzosowej 12 A w Jastrzębiu-Zdroju. Działania Centrum skierowane są do organizacji
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych i grup inicjatywnych
działających w obszarze pożytku publicznego poprzez:
▪ udostępnienie pomieszczenia na spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, akcje
społeczne,
▪ udostępnienie adresu Centrum do korespondencji,
▪ prowadzenie skrzynek kontaktowych,
▪ udostępnienie sprzętu biurowego: komputera, drukarki, telefonu, faksu, możliwość korzystania
z Internetu i inne,
▪ poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów, prelekcji,
▪ udostępnienie prasy, publikacji i materiałów związanych z działalnością organizacji
pozarządowych,
▪ prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe,
▪ promowanie organizacji pozarządowych i wolontariatu.
W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych organizowano bezpłatne wykłady,
prelekcje podczas, których organizacje pozarządowe prezentowały swój profil działania, dzieliły
się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami oraz wiedzą. Spotkania skierowane były do szerokiej
grupy odbiorców – mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, również sympatyków danej organizacji
i jej działań. W 2016 roku prelekcje przeprowadziły następujące organizacje pozarządowe:
▪ Stowarzyszenie Dializowanych
i zapobiegania chorobom nerek.

Nephros

-

przedstawiono

temat

profilaktyki

▪ Koła Gospodyń Wiejskich przybliżyły tradycje wielkanocne,
▪ Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - omówiło kwestię prawidłowego odżywiania,
▪ Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju - przybliżyło rzemiosło pszczelarskie,
▪ Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego - udzieliło lekcji gry w brydża,
▪ Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza 059 Skrzyszów - przybliżyło swój profil
działania,
▪ Jastrzębski Klub Morsów „Biały Miś” - omówił tematykę rekreacyjnego oraz zdrowotnego
zażywania kąpieli zimnowodnych,
▪ Fundacja PL - przybliżyła polski język migowy oraz system językowo-migowy.
13. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych funkcjonował raz w miesiącu Mobilny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Z bezpłatnych konsultacji korzystały
zainteresowane pozyskaniem środków finansowych organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.
Łącznie poradnictwa udzielono 28 osobom.
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14. Udzielano honorowych patronatów Prezydenta Miasta, wspierających inicjatywy sektora
pozarządowego.
15. Promocja Ekonomii Społecznej

1 kwietnia 2016 r. rozpoczęto realizację projektu partnerskiego Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES) to projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie z Miastem Żory, Powiatem
Wodzisławskim oraz Liderem Projektu – Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS. Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii
społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego poprzez stworzenie
dla nich stabilnych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej. Zwiększenie liczby podmiotów
ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania organizacji pozarządowych,
tworzenia podmiotów integracyjnych oraz przekształcanie przedsiębiorstw w podmioty społeczne.
Wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie
w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów
zwrotnych. Tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej oraz udzielanie
kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. Organizacje oraz osoby indywidulane
zainteresowane podjęciem działalności w zakresie ekonomii społecznej mogły skorzystać
z doradztwa bieżącego w biurze OWES mieszczącym się w Jastrzębskim Centrum Organizacji
Pozarządowych. W celu prawidłowej realizacji założeń projektu podjęto szereg działań, między
innymi nawiązanie współpracy z instytucjami z terenu Miasta, takimi jak: Powiatowy Urząd Pracy
oraz Klub Integracji Społecznej. Odbyły się liczne spotkania informacyjne indywidualne
i grupowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób indywidualnych
zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.
W 2016 roku podpisano 10 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono
10 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis na ogólną kwotę 11 914,00 złotych. Ponadto,
odbyły się również spotkania doradcze dla osób indywidualnych, zagrożonych marginalizacją
społeczną - uczestników Klubu Integracji Społecznej. Do projektu przystąpiło 29 uczestników
(osoby indywidualne i przedstawiciele organizacji pozarządowych).Wszystkie osoby uzyskujące
wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą
docelową. 4 czerwca odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego,
w którym wzięły udział 44 organizacje z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój i subregionu zachodniego.
Festiwal odbył się w Jarze Południowym. Wydarzenie miało na celu promocję działalności
organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i umożliwienie zaprezentowania swoich
osiągnięć, działalności i usług. Udział organizacji to m.in. występy na scenie, pokazy
umiejętności, stanowiska wystawiennicze, prezentacje produktów i usług oraz zajęcia sportowe
i rekreacyjne, artystyczne i animacje. Wydarzenia na scenie były tłumaczone przez tłumacza
języka migowego. Forum Ekonomii Społecznej to inicjatywa, której celem była promocja
ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi w zakresie integracji społecznozawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. W Forum uczestniczyli
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przedstawiciele władz gmin, miast i powiatów z terenu subregionu zachodniego, przedstawiciele
organizacji trzeciego sektora oraz urzędnicy. Tematyka wykładów i zajęć warsztatowych
obejmowała m.in. zagadnienia współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej,
klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, koordynację działań z zakresu ekonomii
społecznej na poziomie regionalnym oraz współpracę trójsektorową. W ramach współpracy
z Liderem projektu zorganizowano wizytę studyjną oraz Forum Ekonomii Społecznej. Celem
wizyty studyjnej, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej działających
na terenie Częstochowy oraz przedstawienie modelu współpracy międzysektorowej.

16. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój
W mieście stworzono płaszczyznę do dialogu i wzajemnej współpracy poprzez powołanie
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radę powołano 7 grudnia 2015 roku, na okres 3 lat.
Jest to organ opiniodawczo-doradczy.
Radę tworzy 18 członków:
▪ 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazanych przez Prezydenta Miasta,
▪ 2 przedstawicieli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybranych przez Radę Miasta,
▪ 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta
Jastrzębie-Zdrój, wyłonionych w wyborach.
Do zadań Rady należy:
▪ opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta,
▪ opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
▪ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
▪ udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy,
▪ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
▪ promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
▪ rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.
Zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin. Informacje o działaniach, posiedzeniach Rady
umieszczane są na stronie internetowej miasta w zakładce organizacji pozarządowych - Rada
Działalności Pożytku Publicznego.
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Aktualny skład Rady przestawia się następująco:
Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazani przez Prezydenta Miasta
1) Andrzej Pawłowski - Wydział Edukacji,
2) Mariusz Rogala - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
4) Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej
Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybrani przez Radę Miasta
1) Małgorzata Filipowicz,
2) Andrzej Matusiak.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta
Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach
1) Renata Szypuła-Gondek - Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Zawsze Razem”,
2) Grzegorz Mosoń - Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój,
3) Zuzanna Sobczak - „Pomocna Dłoń”,
4) Barbara Hertel - Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju,
5) Renata Sołtysik - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców
„Tęcza”,
6) Andrzej Kinasiewicz - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
7) Krystyna Stokłosa - Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom,
8) Elżbieta Kordiak - Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,
9) Weronika Staniszewska-Kopeć - „Każde dziecko ma szansę na sukces”,
10) Monika Folwarczny - Fundacja PL,
11) Marian Górny - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
12) Danuta Jarczok - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Jestem Sobą Więc Tańczę” TKKF
w Jastrzębiu-Zdroju.
Przewodniczącą Rady jest Pani Małgorzata Filipowicz, Wiceprzewodniczącą jest Pani
Monika Folwarczny, Sekretarzem Pan Grzegorz Mosoń.
Członkowie Rady zasiadają w komisjach konkursowych do opiniowania ofert w ramach
otwartych konkursów. W 2016 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady, podczas których członkowie
dyskutowali o kierunku rozwoju i potrzebach jastrzębskiego sektora pozarządowego.
17. INICJATYWA LOKALNA
W 2016 roku organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Miasta nie zgłosili wniosku
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
18. KONSULTACJE SPOŁECZNE
Innym stałym narzędziem współpracy z sektorem pozarządowym był proces konsultacji
społecznych służący pozyskiwaniu opinii, stanowisk oraz propozycji. Konsultacje prowadzono
na podstawie zapisów Uchwały NR LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
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z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy
Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W 2016 roku konsultacjom poddano 44 projekty aktów prawa miejscowego. Wykaz
skonsultowanych aktów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
19. KAMPANIA 1 %

Miasto corocznie organizuje kampanię zachęcającą mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
do przekazania 1 % podatku dochodowego organizacjom pozarządowym posiadającym status
pożytku publicznego, uprawnionym do otrzymania odpisu. W 2016 roku, w mieście, kolejny raz
zorganizowano akcję. Podatnicy mogli zdecydować, której z jastrzębskich organizacji przekażą
1 % podatku za 2015 rok. W ramach prowadzonej kampanii rozpowszechniono ulotki
informacyjne, plakaty, wykaz organizacji pozarządowych został przekazany do lokalnych
mediów.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania odpisu z tytułu 1% podatku były następujące
organizacje:
Numer KRS

Nazwa organizacji

0000001767

„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie”

0000364436

„Fundacja Ogniwo”

0000293995

„Fundacja PRO ANIMALS – Na Pomoc Zwierzętom”

0000012970

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii św.
Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju

0000001575

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

0000003483

Jastrzębska Urologia

0000003024

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju

0000148945

„Pomocna Dłoń”

0000330629

PRO FUTURO

0000003272

Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

0000291970

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”
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0000239293

Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”

0000002790

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”

0000114401

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Szkółka Piłkarska "MOSIR" JASTRZĘBIE

Oddziały, jednostki terenowe działające na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS
0000190280

0000225587

Nazwa Organizacji
Olimpiady Specjalne Polska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”
Śląskie - „Wigor” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor” Jastrzębie Zdrój),
lub Śląskie - „Iniemamocni” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni”
Jastrzębie Zdrój)
Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla
Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

0000012847

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w polu „informacje
uzupełniające” cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

0000273051

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w polu
„informacje uzupełniające” dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

Łącznie,
z
zeznań
podatkowych
złożonych
w
Urzędzie
Skarbowym
za 2015 r., na rzecz jastrzębskich organizacji pozarządowych posiadających status pożytku
publicznego, uprawnionych do otrzymania odpisu z 1 % przekazano kwotę: 493 456,40 zł.
Najwyższą kwotę z tytułu wpłat z 1% otrzymało Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza
Dutkiewicza SAC przy Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju - wpłaty w wysokości:
149 501,80 zł, następnie „Fundacja Ogniwo”- 26 664,70 zł, „Fundacja PRO ANIMALS Na Pomoc Zwierzętom” - 18 495,30 zł. Informację podano zgodnie z danymi przekazanymi
z Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju.
20. Spotkania, szkolenia dla sektora pozarządowego
Miasto duży nacisk kładzie na rozwój organizacji pozarządowych poprzez szkolenia,
spotkania informacyjne, mające służyć podnoszeniu wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów
prawa i wykorzystaniu zdobytej wiedzy w codziennej działalności organizacji. W 2016 roku
zorganizowano następujące szkolenia:
▪ 27 kwietnia 2016 r. w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się bezpłatne
szkolenie z zakresu zmian w przepisach prawa w stowarzyszeniach zwykłych. Szkolenie
prowadził przedstawiciel Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń zwykłych.
▪ 31 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój organizacje pozarządowe uczestniczyły
w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz zasad
funkcjonowania i nadzoru nad stowarzyszeniami. Spotkanie skierowane było do wszystkich
organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie miasta.
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▪ 10 października 2016 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyło się bezpłatne szkolenie
z zakresu nowych druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym.
▪ 5 grudnia 2016 r. zorganizowano spotkanie przedświąteczne dla organizacji pozarządowych
oraz mieszkańców pn. „Moja, Twoja, Nasza Choinka - jastrzębskie organizacje mieszkańcom”.
Spotkanie odbyło się w Domu Zdrojowym, przy ul. Witczaka 5. Celem spotkania było
podsumowanie działalności jastrzębskiego sektora pozarządowego oraz aktywne zaangażowanie
uczestników do działań wprowadzających w świąteczny czas Bożego Narodzenia. Uczestnicy
wydarzenia mogli spróbować swoich umiejętności w wykonaniu ozdób bożonarodzeniowych.
Akcję zakończono wspólnym przystrojeniem choinki.
Ponadto organizacje pozarządowe mogły korzystać na bieżąco z indywidualnych
specjalistycznych konsultacji z zakresu prawa, marketingu, księgowości, świadczonych w ramach
projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.

IV. PODSUMOWANIE

Współpraca Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oparta była
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Realizowana była w kilku obszarach tematycznych. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką trzeciego sektora miały możliwość
korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego oferowanego przez Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych. W 2016 r. Miasto współpracowało
z organizacjami na wielu płaszczyznach, zarówno finansowych jak i pozafinansowych. Podjęte
przez miasto działania, adresowane były do różnych grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu
lokalnych problemów m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom
i młodzieży oraz seniorom naszego miasta, profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym. Nakierowane były na zwiększenie aktywności społecznej w tym
poprawy jakości życia mieszkańców. Poprzez zaangażowanie miasta i udzielenie wsparcia
odbiorcy zadań realizowanych przez III sektor, mogli rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz
podejmować cenne inicjatywy.
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