Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za rok 2012

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć Radzie Miasta oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” został przyjęty
uchwałą Rady Miasta Nr XVI.125.2011 z dnia 27 października 2011 roku. Program powstał we
współpracy z organizacjami pozarządowymi określał w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i
formy współpracy, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartym konkursie ofert oraz planowaną na ich realizację wysokość środków z budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach
współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi. Program był wyrazem strategii
Miasta Jastrzębie-Zdrój wobec podmiotów III sektora opartej na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności, regulował
zakres współpracy w wymiarze finansowym, pozafinansowym.
Obszary współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój zawarte w Programie na 2012 r. zostały zebrane
na podstawie zadań publicznych określonych w w/w Ustawie oraz wykazu zadań realizowanych przez
Miasto w latach poprzednich.
Zgodnie z uchwalonym Programem przeprowadzono siedem otwartych konkursów ofert dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:
I. Otwarty konkurs na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie
kultury w roku 2012 (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.542.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
23.11.2011 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 12
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 4
c) liczba zawartych umów: 4
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju na organizację
zadania pn. „Parafialne spotkania kulturalne” – 3.500,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju na zadanie pn. Jubileusz
irlandzkiego święta w Jastrzębiu-Zdroju – 8.500,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu Zdroju Górnym Gmina Jastrzębie Zdrój na zadanie pn. „Pokaz
Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” -12.500,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju na zadanie pn. „Wakacje
z Bolkiem i Lolkiem- warsztaty edukacji kulturalnej” -9.500,00 zł.
Łącznie na realizację zadań w dziedzinie kultury w roku 2012 udzielono dotacji w kwocie:
34 000,00 zł.
II. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i krajoznawstwa w roku 2012 (Zarządzenie NR
Or.IV.0050. 541.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.11.2011 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 42

b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 29
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży na 2012 r.
L
P
1.
2.

Nazwa stowarzyszenia
Ludowy Klub Sportowy „Zryw”
Jastrzębie -Bzie
Międzyszkolny Klub Sportowy
„Jastrząb”

3.

Uczniowski Klub Sportowy
„Pionier”

4.

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS
Jastrzębie

5.

Uczniowski Klub Hokejowy „Złote
Jastrzębie”

6.

Klub Sportowy Jastrzębie Borynia

7.

Ludowy Klub Sportowy „Żar”
Szeroka
Uczniowski Klub Sportowy
„ROMI”
Sekcja Pływacka H2O Jastrzębie

8.
9.
10
.
11
.

Klub Judo KOKA Jastrzębie
Jastrzębski Koszykarski Klub
Sportowy

Nazwa zadania

Przyznana
kwota

Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży –
propagowanie gry w baseball
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
w dyscyplinie sportowej szachy
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Organizacja szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.

9.000,00
32.000,00

30.000,00

52.600,00

8.000,00
Organizacja szkolenia sportowego dzieci
UKH Złote Jastrzębie
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Klubie Sportowym Jastrzębie-Borynia
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Termin realizacji 15.02.-11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży
Szkolenie sportowe dziewcząt - koszykówka
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Razem

Organizowanie
imprez
sportowych
w szczególności dla dzieci i młodzieży
L
p

Nazwa stowarzyszenia

1

Uczniowski Klub Hokejowy „Złote
Jastrzębie”

2

„Klub Sportowy Nautilus-Jastrzębie”

3

Stowarzyszenie Biegów Górskich

4

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”

rangi

ogólnopolskiej

lub

25.000,00

6.000,00
30.000,00
18.000,00
25.000,00
15.000,00

250.600,00

międzynarodowej

Nazwa zadania
Organizacja ogólnopolskiego turnieju minihokeja na lodzie
Termin realizacji 01.03.- 20.05.2012 r.
Finał Pucharu Polski w dyscyplinie
pływanie w płetwach
Termin realizacji 15.02. – 30.11.2012
Silesia Run-Bieg Dnia Olimpijskiego
Londyn 2012
Termin realizacji 01.03.- 30.06.2012
Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania
Szachowe
Termin realizacji 15.03.- 30.11.2012

Przyznana
kwota
2.600,00

6.000,00

3.400,00

12.000,00

5

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS
Jastrzębie

6

Klub Judo KOKA Jastrzębie

7

Jeździecki Klub Sportowy „EQUI
VERSO” Jastrzębie Zdrój

8

Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w JastrzębiuZdroju

9

Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w JastrzębiuZdroju
Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w JastrzębiuZdroju

1
0

Organizacja ogólnopolskiego turnieju
hokeja na lodzie
Termin realizacji 15.03.- 20.05.2012
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w
Judo
Termin realizacji 15.02. – 30.06.2012
„Jeździeckie międzynarodowe zawody w
skokach przez przeszkody”
Termin realizacji 01.05.-31.07.2012
III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet
Termin realizacji 15.02. – 15.04.2012
XXII Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki
Nożnej „Barbórka 2012”
Termin realizacji 03.09. – 30.11.2012
VI edycja „ Majówka na sportowo 2012”
Termin realizacji 15.02. – 15.06.2012

3.600,00

13.500,00

20.000,00

3.500,00

4.500,00

4.000,00

73.100
Razem
Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży na 2012 r.
L
p

Nazwa stowarzyszenia

1.

Klub Judo KOKA Jastrzębie

2

Nazwa zadania

Przyznana
kwota
2.400,00

Jastrzębski Klub Kyokushin
Karate Kumite

Euroregionalna Liga Judo dzieci Funny judo
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Karate Kid w Jastrzębiu Zdroju
Termin realizacji 01.03.-30.11.2012 r.

3.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„Jastrząb”

Uczestnictwo w II Lidze Baseball
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.

13.000,00

4.

Uczniowski Klub Sportowy „ZSZ
Jedynka” Jastrzębie -Zdrój

9.000,00

5.

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Szkółka Piłkarska
„MOSiR”

Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i
uzdolnień sportowych dzieci
i młodzieży w orientacji przestrzennej
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.
Cykliczne treningi i organizacja Profesjonalnej
Akademii Piłkarskich Umiejętności – obóz
sportowy
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.

6.900,00

28.000,00

59.300,00
Razem
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży propagujące trzeźwy tryb życia na 2012 r.
l
p
1
.

Nazwa
stowarzyszenia
Klub Judo KOKA
Jastrzębie

Nazwa zadania
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży propagujący
trzeźwy tryb życia wspieranie poprzez sztuki walki
Termin realizacji 15.02.-30.11.2012 r.

Przyznana
kwota
6.500,00

6.500,00
Razem
Organizowanie imprez z zakresu krajoznawstwa w szczególności dla dzieci i młodzieży na
2012 r.
lp

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Jastrzębie Zdrój

Poznaj Beskid Żywiecki
Termin realizacji 1.03.15.06.2012 r.

Przyznana
kwota
5.000,00

Organizowanie imprez sportowych, których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne na
2012 r.
Lp
.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana
kwota

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych
i ich Rodziców „TĘCZA”

Impreza sportowa
W zdrowym ciele zdrowy duch –
uczymy się być razem
Termin realizacji: 1.05.-31.05.2012 r.

2.000,00

Łącznie na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i krajoznawstwa w roku 2012 udzielono dotacji w wysokości: 396 500,00 zł.
III. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i
promocji zdrowia (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.61.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia
20 lutego 2012 roku)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 5
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 4
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” - rodzaj zadania publicznego: kampania informacyjna
dotycząca leczenia chorób nerek i propagowanie tematyki przeszczepów narządów. Tytuł zadania
publicznego: „Niech celem mojego życia nie będzie dializa”. Kwota dotacji: 3 842,40 zł
Polski Związek Niewidomych Koło w Jastrzębiu – Zdroju – rodzaj zadania publicznego: „Zobacz świat
niewidomych i niedowidzących” – podnoszenie świadomości społecznej poprzez edukację, pomoc dla
osób niewidomych i niedowidzących. Tytuł zadania publicznego: „Zobacz świat niewidomych i
niedowidzących” – podnoszenie świadomości społecznej poprzez edukację, pomoc dla osób
niewidomych i niedowidzących. Kwota dotacji: 5 167,50 zł
Towarzystwo „Sprawni Inaczej” – rodzaj zadania publicznego: kampania na rzecz niepełnosprawnych
– podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez edukację, pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Tytuł zadania publicznego: „Mamy jeden świat”. Kwota dotacji: 8 790,00 zł
Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” – rodzaj zadania publicznego: nowotwór –
wyrok czy wyzwanie? – edukacja, profilaktyka oraz pomoc dla osób z nowotworem. Tytuł zadania
publicznego: „Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet z Jastrzębia-Zdroju po chorobie
nowotworowej piersi”. Kwota dotacji: 5 500,00 zł
Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia udzielono
dotacji w wysokości: 23 299,90 zł
IV. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do
osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2012
(Zarządzenie Nr Or-IV.0050.91.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 marca 2012 roku.
Konkurs nie rozstrzygnięto z powodu nie uzyskania przez oferentów wymaganej minimalnej liczby
punktów uprawniającej do otrzymania dotacji) po raz kolejny ogłoszono konkurs (Zarządzenie Nr OrIV.0050.162.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 maja 2012 roku)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 2
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 0

c) liczba zawartych umów: 2
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Klub Abstynentów „ARKA” – tytuł zadania publicznego: „Damy przykład – nie wykład – 2012”, kwota
dotacji: 43 952 zł.
Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości – tytuł zadania publicznego: „Chcę być sobą”, kwota dotacji:
44 664 zł.
Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin
poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia udzielono dotacji w wysokości: 88 616,00 zł.
V. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta
Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią
społeczną na rok 2012 (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.263.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 czerwca 2012 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 1
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 1
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj”, zadanie pn.
„Profilaktyczne ABC aktywnie, bez alkoholu, ciekawie” – kwota dotacji: w kwocie 9 300,00 zł.

VI. Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie
edukacji na rok 2012 (Zarządzenie NR Or-IV.0050. 209 .2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 4 czerwca 2012 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 5
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 3
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane:0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju –
organizacja pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
„Dziesięć palców mam – świat maluję sam”, kwotę 2 000,00 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja zadania
pn. „Edukacja przez muzykę czyli PAŹDZIERNIKOWE JAM SESSION”, kwotę 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja
konkursu plastycznego „Mój zwierzak – Mój przyjaciel”, kwotę 800,00 zł.
Łącznie na realizację zadań publicznych z dziedziny edukacji przez organizacje pozarządowe
udzielono kwotę w wysokości: 5 800,00 złotych.

VII. Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w dziedzinie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania
szans tych rodzin i osób w roku 2012. (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.9.2012 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 stycznia 2012 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 1
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania przed podpisaniem
umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 1
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwoty udzielonej dotacji:
Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny z Jastrzębia-Zdroju, zadanie pn.„Pozyskiwanie i dystrybucja
żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w 2012 roku” – kwota
dotacji: 50 500,00 zł.
VIII. W 2012 roku łącznie 40 organizacji realizowało zadania publiczne na rzecz mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju.
IX. Skonsultowano 18 aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:
1) Projekt uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.
2) Projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką
nad zabytkami oraz ich wysokości.
3) Projekt uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4) Projekt uchwały dotyczącej podziału miasta na sektory.
5) Projekt uchwały dotyczącej określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6) Projekt uchwały stanowiącej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
7) Projekt uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8) Projekt uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9) Projekt uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2013”.
10) Projekt w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru
i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2013.
11) Konsultacji projektu uchwały dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytuł na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
12) Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
13) Projekt uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14) Projekt uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój.
15) Projekt uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
16) Projekt uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
17) Projekt uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
18) Projekt uchwały dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
logopedy, pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.
X. W 2012 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego oraz mieszkańcy
Miasta nie zgłosili wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej.
XI. Organizacjom pozarządowym zlecono realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19 a Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. „małych grantów” w dziedzinie:
1) ochrony środowiska, zadania realizowały:
- Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą przy ulicy Sosnowej 5; 43-190 Mikołów
zadanie publicznego pn. „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego” – kwota dotacji:
6 500,00 zł.
- Śląski Związek Pszczelarzy - jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie Koło Pszczelarzy
w Jastrzębiu -Zdroju, oferta pn. „Rola Pszczoły Miodnej w tworzeniu i ochronie środowiska
przyrodniczego” – kwota dotacji: 8 590,00 zł.
- Koło Łowieckie „Odra” z siedzibą w Rybniku, oferta pn. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie
obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój” – kwota dotacji:
10 000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia
124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, oferta pn. „Cztery Łapy-Cztery Kąty” – kwota dotacji: 9 270 zł.
2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych, podczas których
propagowana będzie profilaktyka antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia, zadanie realizowało:
- Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego oferta pn. „Jastrzębska Akademia Brydża” –
kwota dotacji: 6 376 zł.
3) kultury, zadania realizowały:
- Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” z siedzibą przy ul.
Śląskiej 95/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, oferta na zadanie: „Zabawy ze sztuką! II edycja” – kwota
dotacji: 6 350 zł.
- Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, oferta na realizację zadania pn. Jesienna Triada
Koncertowa „Silesian Voices” – Jastrzębie-Zdrój 2012 – kwota dotacji: 9 650 zł.
- Stowarzyszenie „Chór Miejski” z siedzibą przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 A, 44-335 JastrzębieZdrój, oferta na realizacje zadania: „Śpiewamy dla Jastrzębia-Zdroju” – kwota dotacji: 2 859,50 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej, oferta pn. Festyn Regionalny
„Poszli synki do powstanio” – kwota dotacji: 7 520 zł.
XII. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego otrzymały wsparcie w postaci
bezpłatnych szkoleń. W roku 2012 zorganizowano następujące szkolenia, spotkania:
1) 16 stycznia 2012 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2012 oraz ważnych obowiązków
organizacji wynikających z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu. Podczas szkolenia omówiono zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w tym obszary działania, cele Programu oraz możliwości
organizacji pozarządowych. Organizacje zaznajomione zostały z przepisami Ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenie poprowadził pan Artur
Gluziński zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej
z organizacjami
pozarządowymi, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2) 15 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji
pozarządowych pn. „Sprawozdawczość w działalności organizacji pozarządowych”. Prelegentami byli
pracownicy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.
Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:
- Organizacje non profit i ich obowiązki wobec organów nadzorczych.
- Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu roku kalendarzowego.
- Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
- Sprawozdawczość organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego i ich obowiązki
wobec organów nadzorczych.
Szkolenie organizowane było w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie
mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim.
3) 6 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta zorganizowano bezpłatne szkolenie pod nazwą „Jak zgodnie
z prawem współpracować z wolontariuszami?”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy
i umiejętności uczestników w zakresie współpracy z wolontariuszami oraz przepisów prawa w tym
zakresie. Szkolenie organizowane było w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji –
utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim”.
4) 30 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne pn. „JESSICA - nowy instrument
wydatkowania funduszy europejskich”
Spotkanie dotyczyło wykorzystania funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, odnawialne
instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dające możliwość lepszego wykorzystania środków
funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między
innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Projekty realizowane przy wsparciu z inicjatywy
Jessica powinny generować dochód.
5) 11 grudnia 2012 r. organizacje pozarządowe uczestniczyły w spotkaniu świątecznym, które odbyło
się w Domu Zdrojowym.
6) W 2012 roku po raz kolejny przeprowadzono kampanię dotyczącą przekazania 1% podatku
dochodowego na rzecz jastrzębskich organizacji pozarządowych posiadających status pożytku
publicznego. W ramach kampanii rozpowszechniono, wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, ulotki
informacyjne, zawierające czytelny opis procedury wpłat z tytułu 1% wraz z listą organizacji
uprawnionych do tego odpisu. W lokalnych mediach ukazała się informacja o możliwości przekazania
1 % podatku.
7) Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych od 1 listopada 2012 roku do 31 lipca
2015 roku realizuje projekt pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Liderem
przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, pozostałymi
partnerami są: Miasto Żory- Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Miasto Rybnik, Powiat
rybnicki, Powiat wodzisławski, Powiat raciborski. W ramach partnerstwa w Jastrzębskim Centrum
Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A utworzono Inkubator Ekonomii Społecznej
Subregionu Zachodniego, który świadczy bezpłatne formy wsparcia jak: doradztwo bieżące
i specjalistyczne, szkolenia, działania wspierające lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.
Uczestnikami Projektu mogą być podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne zainteresowane
działalnością w obszarze ekonomii społecznej z subregionu zachodniego województwa śląskiego.
Od listopada do grudnia 2012 roku w Inkubatorze przeprowadzono 23 spotkania doradcze,
w których uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane
działalnością w obszarze III sektora.
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