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 2013

Jastrzębie-Zdrój 2014r.

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 2013
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 2013” został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XIII.167.2012 z
dnia 25 października 2012 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Nr IV.32.2013 z dnia 26
marca 2013 roku zmieniającą Uchwałę nr Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2013”. 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 2013 r.
zostały zebrane na podstawie zadań publicznych określonych w w/w Ustawie oraz
wykazu zadań realizowanych przez Miasto w latach poprzednich. Realizacja programu
służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami
pozarządowymi.
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 powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinie kultury w roku 2013 (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.554.2012 Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19.11.2012 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 7
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania
przed podpisaniem umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 6
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
1.Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu Zdroju Górnym Gmina Jastrzębie Zdrój –
Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych – kwota 14 975,00 zł
2.Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Oaza Miłości” Jastrzębie-Zdrój - Organizacja
koncertu dziękczynnego z okazji 50-lecia nadania uprawnień miejskich Miastu
Jastrzębie-Zdrój. Koncert Muzyki Gospel-Zespół Trzecia Godzina Dnia – kwota 20
000,00 zł
3.Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju Spotkania kulturalne przy fontannie św. Franciszka – kwota 8 000,00 zł
4.Parafia Ewangelicko-Augsburska – Wieczornica z okazji 50-lecia Nadania Praw
Miastu – kwota 25 000,00 zł
5.Parafia Ewangelicko-Augsburska – VIII Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej w
Jastrzębiu-Zdroju – kwota 24 940,00 zł
6.Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz propagowania Kultury Śląskiej - VIII Festiwal
Kultury Śląskiej pod nazwą „Nasze bery i bojki” – kwota 10 720,00 zł
Łącznie na realizację zadań w dziedzinie kultury w roku 2013 udzielono dotacji w
kwocie: 103 635,00 zł.
II. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta JastrzębieZdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki
w roku 2013 (Zarządzenie NR Or.IV.0050.555.2012 Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój z dnia 19.11.2012 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 46
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania
przed podpisaniem umowy: 4
c) liczba zawartych umów: 38
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 1
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:

Przedmiot konkursu-Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1

Uczniowski Klub
Sportowy „Pionier”
Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS
Jastrzębie
Ludowy Klub
Sportowy „Granica”
Ruptawa
Uczniowski Klub
Sportowy
„RUPTAWA”
Ludowy Klub
Sportowy „Zryw”
Jastrzębie-Bzie
Klub Pływacki H20
Jastrzębie- Zdrój
Uczniowski Klub
Sportowy „ROMI”
Jeździecki Klub
Sportowy „EQUI
VERSO” Jastrzębie
Zdrój
Stowarzyszenie
Kultury FizycznejSzkółka Piłkarska
MOSiR Jastrzębie
Ludowy Klub
Sportowy „Żar”
Szeroka
Jastrzębski
Koszykarski Klub
Sportowy
Stowarzyszenie „Klub
Sportowy NautilusJastrzębie”
„Bokserski Klub
Sportowy Jastrzębie”
Jastrzębski Klub
Tenisa Stołowego w
Jastrzębiu Zdroju
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Jastrząb”
Klub Judo KOKA
Jastrzębie
Klub Sportowy
Jastrzębski Węgiel
Spółka Akcyjna

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w dyscyplinie sportowej: szachy
Organizacja szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży JKH GKS
Jastrzębie
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w dziedzinie piłka nożna oraz udział w
rozgrywkach ligowych
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

13
14

15
16
17

Przyznana
kwota
30 000,00
20 000,00

16 000,00

7 500,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

7 500,00

„Pływackie szkolenie dzieci i
młodzieży”
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

18 000,00

Organizacja szkolenia i udział w
rywalizacji w jeździectwie

12 000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez
cykliczne treningi w Szkółce
Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie

27 000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

8 000,00

Szkolenie sportowe dziewczątkoszykówka

11 000,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
dyscyplinie pływanie w płetwach

29 000,00

„Szkolenie dzieci i młodzieży w
boksie”
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym

19 000,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
–propagowanie gry w baseball
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

18 000,00

MŁODZIEZ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄrealizacja programu szkolenia
młodzieży

20 000,00

10 000,00

15 000,00

23 000,00

18

Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne
Polska-Śląskie

Szkolenie dzieci i młodzieży

7 000,00

Łączna kwota przyznanej dotacji na w/w oferty: 298 000,00 zł
Przedmiot konkursu-Organizowanie imprez sportowych rangi ogólnopolskiej lub
międzynarodowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
1.Stowarzyszenie

„Klub

Sportowy

Nautilus-Jastrzębie

Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży-Finał

–

na

organizację

oraz Nautilus CUP – kwota

6 000,00 zł
Przedmiot konkursu-Organizowanie imprez sportowych i z zakresu turystyki
uświetniających wydarzenia historyczne lub upamiętniających postacie,
w szczególności dla dzieci i młodzieży

lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej w
Jastrzębiu-Zdroju

2

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej w
Jastrzębiu-Zdroju

VII edycja „Majówka na Sportowo”
Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Ulicznej „BRUK” z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich miastu
Jastrzębie-Zdrój
XXIII Ogólnopolski Halowy Turniej
3 500,00
Piłki Nożnej „BARBÓRKA 2013” z
okazji 50-lecia nadania praw miejskich
miastu Jastrzębie-Zdrój

3

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej w
Jastrzębiu-Zdroju

4

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej w
Jastrzębiu-Zdroju

5

Uczniowski Klub
Sportowy „ZSZJedynka”
Stowarzyszenie
Skyrunning Polska

6

7

8

Jeździecki Klub
Sportowy „EQUI
VERSO” Jastrzębie
Zdrój
Stowarzyszenie

Przyznana
kwota
3 000,00

IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 2 800,00
Kobiet z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet oraz 50-lecia nadania
praw miejskich miastu JastrzębieZdrój
VI Rodzinna Spartakiada Sportowa z
2 900.00
okazji 50-lecia nadania praw miejskich
miastu Jastrzębie-Zdrój
50 lat Miasta Jastrzębie-Zdrój zawody
w biegu na orientację

2 500,00

„Jastrzębska Dziesiątka”
Międzynarodowy Bieg Uliczny z okazji
50-lecia Jastrzębia-Zdroju
„Jeździeckie Międzynarodowe
Zawody Jeździeckie w skokach przez
przeszkody z okazji 5-lecia klubu”

3 800,00

Turniej ORLIKÓW z okazji 50-lecia

5 200,00

16 000,00

9

10

11

12

Kultury FizycznejSzkółka Piłkarska
„MOSiR” Jastrzębie
Stowarzyszenie
Jastrzębski Klub
Brydża Sportowego
Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS
Jastrzębie
Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS
Jastrzębie
Uczniowski Klub
Sportowy „PIONIER”

13

Jastrzębski Klub
Kyokushin Karate
Kumite

14

Stowarzyszenie
Biegów Górskich

Miasta Jastrzębie-Zdrój
Turniej Sympatyków Brydża
Sportowego z okazji 50-lecia miasta
Jastrzębie-Zdrój
Organizacja międzynarodowego
turnieju hokeja na lodzie

1 500,00

Organizacja międzynarodowego
turnieju mini-hokeja na lodzie

1 500,00

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania
Szachowe z okazji 50-lecia Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Turniej Kata w dyscyplinie Karate
Kyokushin z okazji 50 rocznicy
nadania praw miejskich miastu
Jastrzębie-Zdrój
„SILESIA RUN”

16 000,00

1 600,00

6 000,00

4 100,00

Łączna kwota przyznanej dotacji na w/w oferty: 70 400,00 zł
Przedmiot konkursu- Organizowanie imprez sportowych, których uczestnikami
będą osoby niepełnosprawne w szczególności dzieci i młodzież

Lp. Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych
i ich Rodziców „TĘCZA”

Impreza sportowa
W zdrowym ciele zdrowy duch –
rywalizujemy fair play

2

Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska-Śląskie

3

Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska-Śląskie

XII Regionalny Mityng Olimpiad
Specjalnych w Jeździe Szybkiej
na Wrotkach
XIV Regionalny Mityng Olimpiad
Specjalnych w Łyżwiarstwie
Szybkim

Przyzna
na
kwota
1 800,00

2 500,00

2 500,00

Łączna kwota przyznanej dotacji na w/w oferty: 6 800,00 zł
Przedmiot konkursu- Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień
sportowych dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa
stowarzyszenia
1
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Jastrząb

2

Klub Judo KOKA
Jastrzębie

3

Uczniowski Klub
Sportowy „ZSZJedynka”

Nazwa zadania
Wspomaganie i upowszechnianie rozwoju i
uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży
poprzez start w rozgrywkach
baseballowych na arenie krajowej
Wspomaganie i upowszechnianie rozwoju i
uzdolnień sportowych dzieci poprzez
organizację Euroregionalnej Ligi Judo
Dzieci „Funny Judo”
Wspomaganie i upowszechnianie rozwoju i
uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w
orientacji sportowej

Przyznan
a kwota
8 000,00

1 800,00

10 000,00

Łączna kwota przyznanej dotacji na w/w oferty: 19 800,00 zł
Przedmiot konkursu-Organizowanie imprez z zakresu turystyki, w szczególności
dla dzieci i młodzieży
1.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie Zdrój-na
realizację zadania pn. „Poznajemy uroki Beskidu Żywieckiego”- kwota 4 000,00 zł
Przedmiot konkursu-Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja
imprez sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, podczas których
propagowana będzie profilaktyka antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia
Lp. Nazwa
stowarzyszenia
1
Klub Judo KOKA
Jastrzębie
2

Klub Judo KOKA
Jastrzębie

Nazwa zadania
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżyfestiwal sportów i sztuk walk propagujący
trzeźwy tryb życia
Sport (Judo) jako alternatywa propagująca
profilaktykę antyalkoholową oraz trzeźwy
tryb życia-razem bezpieczniej

Przyznana
kwota
9 820,00

10 100,00

Łączna kwota przyznanej dotacji na w/w: 19 920,00 zł
Łącznie na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz turystyki w roku 2013 udzielono dotacji w wysokości: 424 920,00 zł na
wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2013, w tym 19 920,00 zł na
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, podczas których propagowana była profilaktyka
antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia.
III. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
ochrony i promocji zdrowia (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.30.2013 Prezydenta
Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r.)

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 7
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania
przed podpisaniem umowy: 0
c) liczba zawartych umów: 5
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
1.Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – rodzaj zadania publicznego: działania
mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego:
„Niech celem mojego życia nie będzie dializa” – 7 437,50 zł
2.Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – rodzaj zadania publicznego: działania
mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego:
„Zobacz świat niewidomych i niedowidzących” – podnoszenie świadomości społecznej
poprzez edukację, pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących. Działania mające
na celu poprawę jakości życia osób chorych” – 4 300,00 zł
3.Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – rodzaj zadania publicznego: działania
mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego:
„Ekran na świat – szkolenie z obsługi komputera i Internetu dla osób niewidomych i
niedowidzących” – 4 800,00 zł
4.Stowarzyszenie

Jastrzębskich

Amazonek

„AMAZONKI”

–

rodzaj

zadania

publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł
zadania publicznego: „Rak to nie wyrok” – 2 638,00 zł
5.Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” – rodzaj
zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych.
Tytuł

zadania

publicznego:

„Wieloprofilaktyczne

usprawnianie

dzieci

z

niepełnosprawnością intelektualną” – 10 195,00 zł
Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia udzielono dotacji w wysokości: 29 370,50 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 2013 (Zarządzenie Nr Or-IV.0050.62.2013 Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 lutego 2013 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 3
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:
1.Klub Abstynentów „ARKA” – tytuł zadania publicznego: „Damy przykład – nie wykład
– 2013r.” Przyznana kwota dotacji: 49 240,00 zł
2.Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości – tytuł zadania publicznego: „Silni razem”.
Przyznana kwota dotacji: 35 993,00 zł
3.Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości – tytuł zadania publicznego: „Spotkajmy się na
trzeźwo”. Przyznana kwota dotacji: 8 000,00 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: 93 233,00 zł.
V. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i
grup zagrożonych patologią społeczną na rok 2013 (Zarządzenie Nr OrIV.0050.219.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 czerwca 2013 r.)
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: 1
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj”
dotację na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób,
rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną pn. NIE - czy to łatwo powiedzieć ?
w kwocie 5 700,00 zł.
VI. Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w
dziedzinie edukacji na rok 2013 (Zarządzenie NR Or-IV.0050.165.2013 Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 maja 2013 r.)
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 4
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:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” –
oferta na zadanie: „Jastrzębskie pocztówki” – 3 147,00 zł

2. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” –
oferta na zadanie: „Wakacje z ceramiką” – 1 120,00 zł
3. Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli – oferta na zadanie: Międzyszkolny
konkurs biologiczno-chemiczny – 1 650,00 zł
Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie edukacji w roku 2013
przekazano kwotę w wysokości 5 917,00 zł.
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 2013.
(Zarządzenie Nr Or-IV.0050.42.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
5 lutego 2013 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 2013 roku” – kwota dotacji: 50 500,00 zł.
VIII. W 2013 roku łącznie 47 organizacji realizowało zadania publiczne na rzecz
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
IX. Skonsultowano 33 akty 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 w sprawie ustanowienia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach
strzeżonych
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój
3) Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020
4) Projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej
niektórych rodzajów sprzedaży

5)

Projekt

uchwały

mieszkańcami

w

sprawie

Jastrzębia-Zdroju

przeprowadzenia
dotyczących

konsultacji

budżetu

społecznych

obywatelskiego

z

Miasta

Jastrzębie-Zdrój
6) Projekt uchwały dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych oraz wysokich opłat pobieranych z tego tytuł na terenie Miasta JastrzębieZdrój.
7) Projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej
niektórych rodzajów sprzedaży
8) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrójna 2014 rok
9) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu
płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
10) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie
Miasta Jastrzębia-Zdroju na 2014 rok
11) Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków
budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
12) Projekt uchwały dotyczącego nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo" w Mieście
Jastrzębie-Zdrój
13) Projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały nr
XIII.151.2012 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 25 października 2012 r w sprawie
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i
wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2013
14) Projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia z opłaty
targowej sprzedaży dokonywanej w czasie trwania imprez organizowanych na terenie
Parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, w miejscach
wyznaczonych przez organizatora lub współorganizatorów tych imprez, w których
odbywają się powyższe imprezy
15) 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 2014”

16) Projekt uchwały dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17) Projekt dotyczącego zmiany zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
18) Projekt uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami
Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2016”
19) Projekt uchwały dotyczącego ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i
wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
20) Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Ks. Twardowskiego zaliczonej
do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
21) Projekt uchwały dotyczącej nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój
22) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości
maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od
ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
23) Projekt uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
24) Projekt uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
25) Projekt uchwały dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
26) Projekt uchwały dotyczącej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Nr 6
w Jastrzębiu-Zdroju
27) Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w
Jastrzębiu-Zdroju
28) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012 r. w
sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2013”
29) Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Jastrzębiu-Zdroju

30) Projekt uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
31) Projekt uchwały dotyczącego określenia 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
32) Projekt uchwały dotyczącej zmiany ustalenia wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
33) Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami

Jastrzębia-Zdroju

dotyczących

budżetu

obywatelskiego

Miasta

Jastrzębie-Zdrój
X. W 2013 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” :
a) liczba ofert złożonych na realizację zadań: 23
b) liczba podmiotów, którym przyznano dotację i zrezygnowały z realizacji zadania
przed podpisaniem umowy:0
c) liczba zawartych umów: 18
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 1
e) wysokość kwot udzielonych dotacji:
- Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie oferta pn. „Turniej Bokserski z okazji 50-lecia
miasta Jastrzębie-Zdrój” – 8 000,00 zł
- Klub Sportowy Czarne Złoto oferta pn. „Każdy może zostać mistrzem, czyli pierwsze
kroki w trójboju siłowym klasycznym i wyciskaniu leżąc klasycznym” ” – 5 950,00 zł
- Jeździecki Klub Sportowy „EQUI VERSO” Jastrzębie Zdrój oferta pn. „Zawody we
freestyle’u na motocyklu Extreme Stunstyle Jastrzębie-Zdrój” ” – 10 000,00 zł
- Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite oferta pn.„Szkolenie dzieci i młodzieży
poprzez przygotowania i udział w zawodach w dyscyplinie karate Kyokushin” ” –
891,91 zł

- Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite oferta pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży
poprzez przygotowania i udział

w zawodach w dyscyplinie karate Kyokushin” ” –

6 700,95 zł
- Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite oferta pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży
poprzez przygotowania i udział

w zawodach w dyscyplinie karate Kyokushin” ” –

3 800,00 zł
- Klub Judo KOKA Jastrzębie oferta pn. „Międzynarodowa impreza judo młodzików i
dzieci organizowana z okazji 50 lat Miasta Jastrzębie-Zdrój” ” – 10 000,00 zł
- Klub Judo KOKA Jastrzębie oferta pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w Japonii ” –
9 900,00 zł
- Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia oferta pn. „Szkolenie sportowe uczniów szkół
podstawowych (Minisiatkówka) ” – 9 500,00 zł
- Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia oferta pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w Klubie Sportowym Jastrzębie-Borynia – 9 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER” oferta pn. Spotkania Szachowe Miast i Klubów
Partnerskich z okazji 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój ” – 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Chór Miejski” na realizację zadania publicznego pn. „Koncert dla
mieszkańców – jubileusz 50-lecia

nadania

praw

miastu

Jastrzębie-Zdrój”

–

4 157,50 zł
- Stowarzyszenie „Chór Miejski” na realizację zadania publicznego pn. „Koncert dla
mieszkańców z okazji Święta Niepodległości” – 2 207,50 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” oferta pn.
„Bezdomność zwierząt i jej konsekwencje” – 5 990,00 zł
- Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku oferta pn. Zakup karmy służącej do dokarmiania
bażantów na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta
Jastrzębie-Zdrój” – 4 600,00 zł
- Koło Łowieckie „Odra” Rybnik oferta pn.

Zakup karmy służącej do dokarmiania

saren na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta
Jastrzębie-Zdrój – 5 000,00 zł
- Śląski Związek Pszczelarzy oferta pn. Pszczoła miodna elementem zdrowego
ekosystemu Jastrzębia-Zdroju – 8 660,00 zł
- Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny oferta pn. Edukacja ekologiczna
Śląskiego Ogrodu Botanicznego – 8 000,00 zł

XII.
1.Efektem rozwijania współpracy były również wybory Zespołu reprezentującego
organizacje pozarządowe, który jest realnym partnerem władz samorządowych.
W dniu 27 maja 2013 r. został powołany nowy skład Zespołu Konsultacyjnego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W skład Zespołu weszło 11 osób:
2 radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, pracownik Urzędu Miasta, 8 przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta. Z Zespołu wybrano
następujących członków do składu osobowego komisji konkursowych opiniujących
oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:
1. Konkurs w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
Piotr Szereda
Piotr Piotrowicz
2. Konkurs w dziedzinie kultury
Elżbieta Kordiak
Andrzej Kinasiewicz
3.Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyka
Piotr Szereda
Andrzej Kinasiewicz
4. Konkurs w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią
społeczną
Elżbieta Kordiak
Renata Sołtysik
5. Konkurs w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez
propagowanie trzeźwego stylu życia
Joanna Paraluk
Roman Fajkus
6. Konkurs w dziedzinie edukacji
Piotr Piotrowicz
Jadwiga Res-Siudzińska
7. Konkurs w dziedzinie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Piotr Szereda
Renata Sołtysik
Z ramienia Rady Miasta do składu Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z

organizacjami pozarządowymi weszli:
1. Andrzej Matusiak
2. Iwona Rosińska
W 2013 r. odbyły się 3 spotkania robocze Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zespół opiniował działania w zakresie polityki Miasta
wobec organizacji pozarządowych, zawartych w Rocznym programie współpracy,
popierał inicjatywy wspierające organizacje pozarządowe, przekładał Prezydentowi
Miasta propozycje dotyczące priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie
realizacji zadań Miasta przez organizacje pozarządowe oraz monitorował współpracę
Miasta z organizacjami pozarządowymi.
2.W dniu 17 grudnia 2013 r. organizacje pozarządowe uczestniczyły w spotkaniu
świątecznym, które odbyło się w Domu Zdrojowym.
3.W

roku

2013

Miasto

Jastrzębie-Zdrój

współpracowało

z

organizacjami

pozarządowymi również w sferze pozafinansowej: prowadzono i stałe aktualizowano
elektroniczną bazę danych o organizacjach pozarządowych na stronie internetowej
www.jastrzebie.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej

umieszczane

rozstrzygnięciach

były

konkursów

informacje
ofert,

o:

ogłoszeniach

wysokościach

udzielonych

konkursowych,
dotacji

dla

poszczególnych organizacji, o imprezach i przedsięwzięciach związanych realizacją
zadań publicznych, imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych przez
organizacje

pozarządowych,

promowano

działalność

podmiotów

sektora

pozarządowego i wolontariat.
XIII. W 2013 roku po raz kolejny przeprowadzono kampanię dotyczącą przekazania
1% podatku dochodowego na rzecz jastrzębskich organizacji pozarządowych
posiadających status pożytku publicznego.
1% PODATKU DLA JASTRZĘBSKICH ORGANIZACJI
Pragnąc wesprzeć jastrzębskie podmioty posiadające status organizacji
pożytku publicznego, Miasto przeprowadziło kampanię zachęcającą do przekazania
nw. podmiotom 1% swojego podatku. Podatnicy kolejny raz mogli zdecydować, której
z jastrzębskich organizacji pożytku publicznego przekażą 1 % podatku. Niewątpliwie
jest to szansa na rozwój podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego dobra
społecznego. Biorąc pod uwagę powyższe, w trakcie trwania okresu rozliczeń
podatkowych Prezydent Miasta zachęcał do przekazania 1% podatku dochodowego

na działalność organizacji pozarządowych, posiadających status OPP, działających na
terenie

Jastrzębia-Zdroju.

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.

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku
za 2012 rok
Numer KRS
0000001767

Nazwa organizacji
„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie”

0000051209

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

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

0000190280

Olimpiady

Specjalne

Polska

z

dopiskiem

w

polu

„informacje

uzupełniające” dla Sekcji Terenowej „Wigor” w Jastrzębiu-Zdroju
0000225587

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”
dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

0000012847

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

0000148945

„Pomocna Dłoń”

0000400376

Stowarzyszenie Biegów Górskich

0000003272

Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

0000239293

Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”

0000291970

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”

0000003038

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

0000002790

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”

0000273051

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

XIV. W 2013 roku Miasto udzieliło oprocentowanej pożyczki w wysokości 30 000,00 zł
dla Stowarzyszenia Biegów Górskich na realizację zadania pn. „Organizacja imprezy

sportowej - V Biegu na Halę Miziową w Korbielowie” oraz

„Organizacja imprezy

sportowej - XIII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”, dofinansowanego w ramach
umowy przyznania pomocy nr 00607-6930-UM1240385/11 na operacje z zakresu
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 i umowy przyznania pomocy nr 00572-6930UM1240384/11 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Spłata
pożyczki z budżetu Miasta Jastrzębie- Zdrój ma nastąpić do 31 marca 2014 r.
XV. Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych od 1 listopada 2012
roku do 30 czerwca 2015 roku realizuje projekt pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej
Subregionu Zachodniego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 funkcjonuje Inkubator
Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, który świadczy bezpłatne formy
wsparcia jak: doradztwo bieżące i specjalistyczne, szkolenia, działania wspierające
lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. W 2013 roku uczestnikami Projektu
były podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne zainteresowane działalnością
w obszarze ekonomii społecznej z subregionu zachodniego województwa śląskiego.
Działalność Inkubatora w od stycznia do grudnia 2013 roku przedstawiała się
następująco:
1. Zorganizowano 3 szkolenia otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:
- 22.03.2013 r. szkolenie: „Sprawozdawczość finansowa podmiotów ekonomii
społecznej", w którym uczestniczyło 14 osób
- 20.05.2013 r. szkolenie: „Zarządzanie dokumentacją w organizacjach
pozarządowych", w którym uczestniczyło 15 osób
- 03.06.2013 r. szkolenie: „Pozyskiwanie środków na działalność - sponsoring,
fundraising, działalność odpłatna i gospodarcza", w którym uczestniczyło 8 osób.
2. Udzielono 185 doradztw ogólnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i
osób indywidualnych zainteresowanych działalnością w zakresie ekonomii społecznej.
Z doradztwa ogólnego skorzystało 100 osób, w tym przedstawiciele 33 podmiotów
ekonomii społecznej działających na terenie subregionu.

3. W Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju dnia 26 czerwca 2013
roku odbyły się Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach
projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. W uroczystości
uczestniczyły 23 podmioty ekonomii społecznej, przedstawiciele władz Miasta,
mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podczas Targów Podmioty Ekonomii Społecznej
zaprezentowały przedmiot swojej działalności w formie:
- stoisk wystawienniczych - na potrzeby organizacji przygotowano 23 stoiska.
Organizacje prezentowały dotychczasowe osiągnięcia poprzez zdobyte nagrody,
puchary, dyplomy, stroje regionalne, własne wyroby – degustacja miodów,
prezentowały

własne

ulotki,

materiały

promocyjne,

banery,

wystawiano

w gablotach zdjęcia stowarzyszeń. Inkubator podczas targów prowadził bieżącą
promocję poprzez stoisko wystawiennicze, na którym rozmieszczono plakaty,
wizytówki, broszury informacyjne m.in. o zakładaniu stowarzyszeń, fundacji,
spółdzielni socjalnych.
- prezentacji organizacji na scenie Domu Zdrojowego – zgodnie z programem Targów
zgłosiło się 18 organizacji.
W ramach uroczystości odbyło się seminarium dotyczące przedsiębiorczości
społecznej w praktyce na przykładzie działalności Stowarzyszenia i Fundacji „Być
Razem" z Cieszyna. Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej uświetniał zebranym
występ

artystyczny.

pozarządowych
uczestników

W

targach

uczestniczyli

przedstawiciele

organizacji

mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Władze Miasta, radni. Na liście

wpisały się 84 osoby, jednakże w imprezie uczestniczyła znacznie

większa ilość osób, nie wszyscy odnotowali swój udział poprzez wpisanie się na listę.

XVI. Sprawozdanie z realizacji Programu sporządził Wydział Obywatelski – Referat
Organizacji Pozarządowych, przy udziale pozostałych Wydziałów Urzędu Miasta
współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Programem, w trakcie
jego realizacji, organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego prowadzące
działalność na terenie Miasta miały możliwość zgłaszania swoich wniosków i
propozycji do Wydziału Obywatelskiego - Referatu Organizacji Pozarządowych. Dzięki
udzielonemu wsparciu zrealizowano wiele wartościowych przedsięwzięć, które

wpłynęły na liczbę nowo powstałych stowarzyszeń i zwiększoną aktywność organizacji
pozarządowych w stosunku do lat ubiegłych.
W 2013 roku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój funkcjonowało łącznie 219
organizacji pozarządowych, w tym:
- 133 stowarzyszeń, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym: w
2013 r. zostało zarejestrowanych osiem stowarzyszeń)
- 12 fundacji (w tym: w 2013 r. została zarejestrowana jedna fundacja)
- 14 stowarzyszeń zwykłych (w tym: w 2013 r. zostało zarejestrowanych w ewidencji
pięć stowarzyszeń zwykłych)
- 41 klubów sportowych, ujętych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój,

których

statuty

nie

przewidują

prowadzenia

działalności

gospodarczej (w tym: w 2013 r. zostało zarejestrowane w ewidencji jedno
stowarzyszenie)
- 19 uczniowskich klubów sportowych (w tym: w 2013 r. zostały zarejestrowane w
ewidencji dwa nowe uczniowskie kluby sportowe) .
Realizacja programu przyczyniła się do tworzenia odpowiednich warunków dla
rozwoju

organizacji

pozarządowych,

kształtowaniu

aktywnego

społeczeństwa

obywatelskiego i dialogu społecznego oraz nawiązania współpracy z nowymi
organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego. Podjęte przez
realizatorów Programu działania wpłynęły pozytywnie na poprawę współpracy
z organizacjami pozarządowymi i zachęciły je do integracji środowiska organizacji
i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych. Wnioski i spostrzeżenia
z realizacji programu w roku 2013 roku z pewnością posłużą podczas konstruowania
zapisów

programów

współpracy

Miasta

Jastrzębie-Zdrój

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w kolejnych latach tak, aby jeszcze efektywniej kształtować społeczeństwo
obywatelskie, inspirować do podejmowania działań na rzecz mieszkańców JastrzębiaZdroju i zacieśniać współpracę pomiędzy Miastem a podmiotami, przyczyniając się
tym samym do pozytywnych relacji pomiędzy obiema stronami.
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