
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
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 2014 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Wstęp 

 

 Zgodnie z przepisami 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 2014” przyjęto 

Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XVI.130.2013 z dnia 31 października 2013 roku. 

Dokument opracowano wspólnie 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 najważniejsze obszary                       

do udzielenia wsparcia finansowego w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe. Program stanowił propozycję dla wszystkich organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie wyrażających wolę i gotowość współpracy w działaniach na rzecz Miasta i jego 

mieszkańców. Miasto prowadziło współpracę z organizacjami w wymiarze finansowym jak                      

i pozafinansowym. 

I. Współpraca finansowa odbywała się poprzez: 

ORGANIZACJĘ OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 

Zgodnie z przyjętym Programem w 2014 roku Miasto przeprowadziło 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 tj.: 

1. Otwarty konkurs na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój                                        

w dziedzinie kultury  
a) liczba ofert złożonych na konkurs: 11 

b) liczba zawartych umów: 6 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

▪ Stowarzyszenie – Orkiestra KWK JAS-MOS na realizację zadania pn. Spotkania z muzyką -              

w kwocie 18.400,00 zł, 

▪ Parafia Ewangelicko Augsburska na realizację zdania pn. IX Koncerty Muzyki Organowej 

 i Kameralnej w Jastrzębiu-Zdroju - w kwocie 24.990,00 zł, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu Zdroju Górnym Gmina Jastrzębie Zdrój na realizację 

zadania pn. „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych”  - w kwocie 22.120,00 zł, 

▪ Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadania pn. 

Spotkania kulturalne przy fontannie Św. Franciszka - w kwocie 10.999,00 zł oraz na realizację 

zadania pn. „Drzewo i Blacha” Koncert Orkiestr Dętych Jastrzębie-Zdrój - w kwocie 16.000,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” na realizację zadania pn. „Bliżej 

kultury, bliżej nas” - w kwocie 15.797,00 zł. 

Łącznie przyznano dotacje na realizację zadań w kwocie 108.306,00 zł. 

2. Otwarty konkurs na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój                         

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki w roku 2014 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 48 

b) liczba zawartych umów: 40 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 1 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  



 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

    

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 
Ludowy Klub Sportowy 

„Granica” Ruptawa 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

dziedzinie piłka nożna oraz udział w 

rozgrywkach ligowych (15.02-30.11) 

10 000,00 zł 

2 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Pionier” 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie sportowej: szachy (15.02-30.11) 
28 000,00 zł 

3 
Ludowy Klub Sportowy 

„Zryw” Jastrzębie-Bzie 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (15.02-

30.11) 
6 500,00 zł 

4 
Klub Sportowy Jastrzębski 

Węgiel Spółka Akcyjna 

Młodzież jest naszą przyszłością-realizacja 

programu szkolenia utalentowanej młodzieży 

(15.02-30.11) 

30 000,00 zł 

5 
„Bokserski Klub Sportowy 

Jastrzębie” 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie” 

(15.02-30.11) 
20 000,00 zł 

6 
Klub Sportowy Jastrzębie-

Borynia 

STARTUJEMY czyli szkolenie sportowe 

uczniów Szkół Podstawowych 

(Minisiatkówka) (15.02-30.11) 

18 000,00 zł 

7 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej- Szkółka 

Piłkarska „MOSIR” 

Jastrzębie 

Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 

cykliczne treningi w Szkółce Piłkarskiej 

MOSiR Jastrzębie (15.02-30.11) 

28 000,00 zł 

8 
Uczniowski Klub 

Sportowy „RUPTAWA” 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

organizowane przez uczniowskie kluby 

sportowe (15.02-30.11) 

5 000,00 zł 

9 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Jastrząb” 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (15.02-

30.11) 
6 000,00 zł 

10 

Jeździecki Klub Sportowy 

„EQUI VERSO” 

Jastrzębie Zdrój 

„Organizacja szkolenia i udziału w rywalizacji 

w jeździectwie” (15.02-30.11) 
18 000,00 zł 

11 
Klub Pływacki H2O 

Jastrzębie-Zdrój 

„Pływackie szkolenie dzieci i młodzieży” 

(15.02-30.11) 
12 000,00 zł 

12 
Uczniowski Klub 

Sportowy „ROMI” 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (15.02-

30.11) 
8 000,00 zł 

13 
Jastrzębski Klub 

Hokejowy GKS Jastrzębie 

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży JKH GKS Jastrzębie (15.02-30.11) 
39 000,00 zł 

14 
Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (15.02-

30.11) 
25 000,00 zł 



15 
Klub Sportowy Jastrzębie-

Borynia 
Siatkówka dla wszystkich (15.02-30.11) 5 000,00 zł 

16 
„Akademia Piłkarska 

Silesia” Jastrzębie-Zdrój 

Pozalekcyjne zajęcia ogólno sportowe dzieci i 

młodzieży w wieku 4-12 lat z 

ukierunkowaniem piłkarskim przez 

Uczniowski Klub Sportowy „Akademię 

Piłkarską Silesia” Jastrzębie-Zdrój (15.02-

30.11) 

6 000,00 zł 

17 

Uczniowski Klub 

Sportowy Orzeł 

Moszczenica 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie sportowej: piłka nożna (15.02-

30.11) 

4 000,00 zł 

18 

Stowarzyszenie „Klub 

Sportowy Nautilus-

Jastrzębie” 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” w 

dyscyplinie pływanie w płetwach (15.02-

30.11) 

30 000,00 zł 

19 

Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska-Śląskie 

Szkolenie dzieci i młodzieży (15.02-30.11) 8 000,00 zł 

20 

Jastrzębski Klub Tenisa 

Stołowego w Jastrzębiu 

Zdroju 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

tenisie stołowym (15.02-30.11) 
18 000,00 zł 

 

Organizowanie imprez z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

    

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział Jastrzębie Zdrój 
„Siła z Gór” (10.03-30.06) 9 790,00 zł 

 

 

 

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 oferenta Nazwa zadania 

Kwota udzielonej 

dotacji 

1 
Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-

festiwal sportów i sztuk walki propagujący 

trzeźwy tryb życia oraz walkę z 

narkomanią (15.02-30.11) 

     3 000,00 zł  



2 
Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

Sport (Judo) jako alternatywa propagująca 

profilaktykę antyalkoholową oraz trzeźwy 

tryb życia (15.02-30.11) 

     7 000,00 zł  

3 

Miejskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Jastrzębiu-

Zdroju 

VII Rodzinna Spartakiada Sportowa 

(01.07-30.09) 
     4 000,00 zł  

 

Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży 

    

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 
Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i 

uzdolnień sportowych dzieci poprzez 

organizację Euroregionalnej Ligi Judo 

Dzieci „Funny judo” (15.02-30.11) 

   2 000,00 zł  

2 Stowarzyszenie Drabina 
Popularyzacja i rozwój minipiłki siatkowej 

w wieku wczesnoszkolnym (15.02-30.11) 
   4 000,00 zł  

 

Organizowanie imprez sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży 

    

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 
Stowarzyszenie 

Skyrunning Polska 

Międzynarodowy Bieg Uliczny 

„Jastrzębska Dziesiątka” (16.02-30.10) 
     7 000,00 zł  

2 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Pionier” 

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania 

Szachowe (15.02-30.11) 
    12 000,00 zł  

3 
Stowarzyszenie Biegów 

Górskich 
„Silesia Run” (01.03-30.06)       3 800,00 zł  

4 
Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

Impreza sportowa o charakterze 

międzynarodowym w szczególności dla 

dzieci i młodzieży z okazji obchodów 40-

lecia Klubu Judo KOKA Jastrzębie (15.02-

30.11) 

    13 000,00 zł  

5 

Stowarzyszenie „Klub 

Sportowy Nautilus-

Jastrzębie”  

Środkowoeuropejski Puchar Młodzieży 

(15.02-30.11) 
     6 000,00 zł  

6 

Stowarzyszenie „Klub 

Sportowy Nautilus-

Jastrzębie” 

Grand Prix Polski w obsadzie 

międzynarodowej (30.06-30.11) 
     8 000,00 zł  



7 

Jastrzębski Klub Tenisa 

Stołowego w Jastrzębiu 

Zdroju 

Organizacja XXXXII Międzynarodowego 

Turnieju Tenisa Stołowego w Kategoriach 

Młodzieżowych „JKTS Open 2014” o 

Puchar Prezydenta Jastrzębia-Zdroju 

(15.05-30.09) 

     6 000,00 zł  

8 

Miejskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Jastrzębiu-

Zdroju 

V Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej 

Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet (15.02-15.04) 

     4 500,00 zł  

9 

Miejskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Jastrzębiu-

Zdroju 

VIII edycja „Majówka na Sportowo” 

Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej 

„BRUK” (15.02-15.06) 

     3 200,00 zł  

10 

Miejskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Jastrzębiu-

Zdroju 

XXIV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki 

Nożnej „Barbórka 2014” (01.09-30.11) 
     5 500,00 zł  

 

Organizowanie imprez sportowych, których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne,          

w szczególności dzieci i młodzieży 

    
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Kwota udzielonej 

dotacji 

1 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci 

Niepełnosprawnych i ich 

Rodziców „Tęcza” 

„W zdrowym ciele zdrowy duch – 

Trzymaj formę” (01.05-31.05) 
   2 000,00 zł  

2 

Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska-Śląskie 

XIV Regionalny Mityng Olimpiad 

Specjalnych w Jeździe Szybkiej na 

Wrotkach (01.05-30.06) 

   3 000,00 zł  

3 

Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska-Śląskie 

XV Regionalny Mityng Olimpiad 

Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim 

(01.03-31.04) 

   2 800,00 zł  

Łącznie udzielono dotacji na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój                       

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2014                  

w  kwocie 431 090,00 zł. 

3. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony                

i promocji zdrowia w roku 2014 

 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 5 

b) liczba zawartych umów: 4 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 



▪ Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” – rodzaj zadania publicznego: 

działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Nowe 

życie kobiety po raku piersi” – 5 032 zł. 

▪ Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na 

celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Dializo! Pomagaj, lecz nie 

rządź moim życiem” – 7 746,05 zł. 

▪ 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: „Poprzez zabawę i terapię do lepszego rozwoju” – 10 476 zł. 

▪ Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające               

na celu promowanie zdrowego stylu życia. Tytuł zadania publicznego: „Dbałość o zdrowy styl 

życia w społeczności osób niepełnosprawnych” - 6 205,95 zł. 

 

Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

przyznano kwotę w wysokości: 29 460 zł. 

 

4.  Otwarty konkurs ofert na powierzenie  wykonania zadania publicznego w dziedzinie 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównania szans tych rodzin i osób  w roku 2014 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 0 

b) liczba zawartych umów: 0 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji: 0 

 

Konkurs unieważniono zarządzeniem Prezydenta Miasta z uwagi, iż nie wpłynęła żadna oferta. 

5. 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 2014 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 6 

b) liczba zawartych umów: 3 

c) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

▪ Klub Abstynentów ARKA – „Damy przykład – nie wykład – 2014 r.” –  53.496,00 zł 

▪ Klub Abstynentów ARKA – „W ARCE spełniamy marzenia” –  1.500,00 zł 

▪ Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości – „Trzeźwi – Ale nie samotni” –   45.004,00 zł 

 

Łącznie 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 2014 przyznano 

kwotę w wysokości: 100 000,00 zł. 

 

6. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie – 

Zdrój  w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną         

na rok 2014 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 5 

b) liczba zawartych umów: 3 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

▪ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 4 800,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” – 3 240,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” – 6 960,00 zł. 



 

Łącznie na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie 

działań  na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną na rok 2014 przyznano 

kwotę w wysokości: 15 000,00 zł. 

7. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój                   

w dziedzinie edukacji na rok 2014 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 3 

b) liczba zawartych umów: 3 

c) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 

▪ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza”  
w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja pleneru integracyjnego dla dzieci i młodzieży  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Na szkle malowane”,  kwota dotacji:  3 000,00 zł. 

▪ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja 

zadania pn. „Piękna i poprawna polszczyzna”, kwota dotacji:  2 450,00 zł. 

▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja 

warsztatów pn. „Wakacje na Dzikim Zachodzie”, kwota dotacji 5 000,00 zł. 

 

Łącznie na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji przez organizacje pozarządowe 

przyznano kwotę w wysokości:10 450,00 zł. 

 

MAŁE GRANTY 

Miasto wspierało finansowo organizacje pozarządowe poprzez zlecanie zadań publicznych 

w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie, który umożliwiał ubieganie się o dotację na zadania o charakterze lokalnym  lub 

regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. W 2014 r. udzielono 6 małych grantów                  

w następujących obszarach: 

▪ ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 

 - Koło Łowieckie „Odra” Rybnik z siedzibą przy ul. Rydułtowskiej 65 w Radlinie na zadanie 

„Zakup karmy służącej do dokarmiania zwierzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 171 

mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój podczas okresu jesienno-zimowego 

2014/2015” - kwota dotacji:  5 640,00 zł 

- Śląski Związek Pszczelarzy z siedzibą przy ul. Warszawskiej 6/209 w Katowicach                      

na zadanie pn. Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju - kwota 

dotacji: 8 907,00 zł. 

 

- Śląski Ogród Botaniczny-Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5  

na zadanie pn. Przyrodnicze Spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowane na rzecz 

Miasta Jastrzębie-Zdrój - kwota dotacji: 5 500,00 zł. 

 

▪ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

 

- Klub Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój                

na zadanie pn. „Treningi dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w judo ramach 

przygotowań do międzynarodowych warsztatów szkoleniowych - Bielsko Biała” – 8 700,00  zł.  

 



- Klub Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój                

na zadanie pn. „Impreza Sportowa Otwarte Mistrzostwa Miasta Jastrzębie-Zdrój - sprawny jak 

NINJA” – kwota dotacji: 9 000,00 zł.  

 

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” na szkolenie sportowe dzieci                     

i młodzieży propagujące profilaktykę antyalkoholową i trzeźwy tryb życia pn. „Nie niszczę siebie 

- tworzę!” – kwota dotacji: 5 987,00 zł.  

W 2014 roku łącznie 43 organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne na rzecz 

mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 

II. Współpraca z organizacjami w wymiarze pozafinansowym odbywała się poprzez: 

1. KONSULTACJE SPOŁECZNE  

Konsultacje odbywały się na podstawie zapisów Uchwały  NR LVI/706/2010 Rady Miasta 

Jastrzębie Zdrój 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 2014 r. skonsultowano  z organizacjami 41 aktów prawa miejscowego tj.: 

▪  Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony 

posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie 

dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.                 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych                     

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój                       

oraz warunków korzystania z tych obiektów. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Nr VII.86.2012 Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r.  

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. 

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości                     

i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług          

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                 

i zagospodarowania tych odpadów. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty                                         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 



▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały Nr XIX/197/2007 Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie 

miasta Jastrzębie-Zdrój. 

▪  Konsultacje projektu uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka 

Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka nr 1 w Jastrzębiu-

Zdroju. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 roku Technikum 

Nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

▪ Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta                      

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego            

w Jastrzębiu-Zdroju. 

▪ Konsultacja projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie objęcia ochroną w formie pomnika przyrody drzew 

rosnących na terenie miasta Jastrzębie-Zdroju. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych                              

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków 

korzystania z tych obiektów. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 

położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta 

Jastrzębie-Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście 

Jastrzębie-Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru                                     

i wyznaczenia inkasenta. 

▪ Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na 

terenie Miasta. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącego nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.               

Nr XXVI/560/2004. 

▪ Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój. 



▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu 

rejestracyjnego i prawa jazdy. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącego uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników               

za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie. 

▪ Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie określenia warunków           

i trybu finansowania sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie na rok 2015". 

▪ Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku 

stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 

strzeżonych. 

▪ Konsultacje projektu w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój „rotmistrza 

Pileckiego”. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustanowienia obwodów 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-

Zdrój. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych                            

i publicznych gimnazjów. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości              

na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok. 

▪ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok. 

▪  Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 

określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój             

w roku 2015 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży. 

▪ Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój               

„Za Lasem”, „Sielska”. 

2. W 2014 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego                         

oraz mieszkańcy Miasta nie zgłosili wniosku o realizację zadania publicznego w ramach 

Inicjatywy Lokalnej. 

 

3. ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

W Mieście funkcjonuje Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, który jest realnym partnerem władz samorządowych, do jego zadań należy: 



- dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta wobec organizacji pozarządowych, zawartej               

w Rocznym programie współpracy i przedstawienie jej wraz z wnioskami Prezydentowi Miasta            

i Radzie Miasta raz w roku, 

- dokonywanie oceny inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe, 

- przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb 

finansowych   w zakresie realizacji zadań Miasta przez podmioty na przyszły rok budżetowy, 

- stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

 

W skład Zespołu wchodzi 11 osób: 2 radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, pracownik 

Urzędu Miasta, 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta.                  

Z ramienia Rady Miasta Zespół reprezentują: Andrzej Matusiak, Iwona Rosińska,                                 

z ramienia organizacji pozarządowych: Roman Fajkus – Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, 

Grzegorz Mosoń – Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój, Renata Sołtysik – Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza”, Piotr Szereda – Fundacja Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej; Piotr Piotrowicz - Związek Harcerstwa Polskiego Śląskiej 

Komendy Chorągwi Hufiec Jastrzębie-Zdrój; Jadwiga Res-Siudzińska - Miejskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej; Andrzej Kinasiewicz - Ruch Społeczny „Rodzina”; Elżbieta 

Kordiak  - Towarzystwo  „Sprawni Inaczej”. 

 

W 2014 roku odbyło się 5 spotkań roboczych Zespołu Konsultacyjnego                             

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponadto Zespół na bieżąco informowano                   

o ważnych kwestiach. Zespół opiniował podejmowane inicjatywy związane z środowiskiem III 

sektora, prowadził działania wspierające organizacje pozarządowe, przekładał Prezydentowi 

Miasta propozycje dotyczące priorytetów, a także potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, monitorował  współpracę Miasta z organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Kampania 1 % 

W 2014 r. Miasto prowadziło kampanię zachęcającą mieszkańców Jastrzębia-Zdroju                

do przekazania 1 % podatku dochodowego organizacjom posiadającym status pożytku 

publicznego za rok 2013. Podatnicy kolejny raz mogli zdecydować, której z jastrzębskich 

organizacji przekażą 1 % podatku. W ramach kampanii Miasto rozpowszechniło ulotki 

informacyjne, plakaty, informacja została również przekazana do lokalnych mediów.  

Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania odpisu z tytułu 1% podatku były następujące 

organizacje: 

 

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 

podatku za 2013 rok 

Numer 

KRS 

Nazwa organizacji 

0000001767 „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 Fundacja „Pomocna Dłoń” 

0000400376 Stowarzyszenie Biegów Górskich 

 

0000003272 Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 

 

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 

0000364436 Fundacja „Ogniwo”  

 

0000330629 Fundacja PRO FUTURO 

0000114401 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Szkółka Piłkarska "MOSIR" JASTRZĘBIE 

 

5.   Rozwój ekonomii społecznej 

Miasto od 1.11.2012 roku do 30.06.2015 r. włączyło się w realizację projektu 

partnerskiego pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, finansowanego             

ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Wartość dofinansowania projektu wynosi: 

256 765,00 zł, Miasto nie wnosiło wkładu własnego w jego realizację. Zamierzeniem projektu jest 

kompleksowe wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego 

województwa śląskiego. 

Wynikiem realizacji projektu jest: 

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego 

W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy                    

ul. Wrzosowej 12 A utworzono Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego,            

w którym organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z bezpłatnego bieżącego 

doradztwa jak i specjalistycznego z zakresu: prawa, marketingu czy księgowości oraz bezpłatnych 

szkoleń podnoszących jakość funkcjonowania III sektora. Od początku realizacji projektu 

udzielono 502 doradztwa z zakresu tworzenia stowarzyszeń, wypełniania dokumentacji                   

do Krajowego Rejestru Sądowego, pozyskiwaniem środków na działalność organizacji oraz 

bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności statutowej. W ramach projektu                   

25 listopada 2014 roku zorganizowano bezpłatną wizytę studyjna do Spółdzielni Socjalnej 

„OPOKA” w Kluczach. Celem wizyty było przekazanie organizacjom praktycznej wiedzy              

w zakresie funkcjonowania Spółdzielni, jej dobrych praktyk oraz zachęcenie do podejmowania 

działalności  odpłatnej bądź działalności gospodarczej. W wizycie uczestniczyło                                  

20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach projektu dzięki wsparciu Inkubatora              

4 istniejące podmioty ekonomii społecznej podjęły działalność odpłatną oraz 1 stowarzyszenie 

rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej, 6 nowopowstałych podmiotów wyodrębniło           

w statucie działalność odpłatną.  

Podczas dalszej realizacji projektu zostanie zorganizowany kolejny Festiwal Organizacji 

Pozarządowych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej. Działania Inkubatora 

ukierunkowane będą na dalsze pozyskiwanie uczestników projektu oraz jego promocję. Z budżetu 



projektu na bieżąco pokrywane są koszty usług telekomunikacyjnych, koszty materiałów 

biurowych. Na bieżąco dokonuje się również zakupu niezbędnych materiałów dla uczestników 

doradztwa ogólnego - broszury, publikacje. 

Festiwal Organizacji Pozarządowych 

W ramach realizowanego projektu 22 czerwca 2014 r. w Parku Zdrojowym przy                

ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych. Przedsięwzięcie  

zorganizowano po raz drugi w ramach projektu. Zaproszenia przesłano do wszystkich podmiotów 

ekonomii społecznej z terenu Jastrzębia-Zdroju. W uroczystości uczestniczyło 36 podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym powstała na terenie Jastrzębia-Zdroju w ramach Projektu spółdzielnia 

socjalna Klub Malucha Montessori „Kot”. W spotkaniu uczestniczyli liczni mieszkańcy 

Jastrzębia-Zdroju. 

 Podczas Festiwalu organizacje zaprezentowały przedmiot swojej działalności                    

w różnych formach m.in. 

1. Stoisk wystawienniczych - na potrzeby festiwalu wynajęto 25 namiotów wraz z stołami                      

i ławami. Przygotowano 25 stoisk wystawienniczych dla 33 organizacji pozarządowych. 

Organizacje prezentowały dotychczasowe osiągnięcia poprzez zdobyte nagrody, puchary, 

dyplomy, stroje regionalne, własne wyroby – wystawa miodów, prezentowały ulotki, materiały 

promocyjne, banery, zdjęcia, prezentowały dorobek artystyczny w formie płyt. Wyświetlano 

prezentacje multimedialne.  

Organizacje, które nie miały możliwości przygotowania we własnym zakresie materiałów 

promocyjnych uzyskały pomoc ze strony Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego, wydrukowano plakaty informujące o nazwie organizacji w formacie A3, 

wydrukowano również wizytówki, ulotki. Inkubator podczas Festiwalu prowadził bieżącą 

promocję Projektu poprzez stoisko wystawiennicze, na którym rozmieszczono plakaty, wizytówki, 

broszury informacyjne m.in. o zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych itp. 

2. Pokazy, zabawy, zajęcia sportowe. Organizacje sportowe przygotowały liczne atrakcje m.in. 

Klub Judo Koka Jastrzębie zajęcia judo na świeżym powietrzu, naukę języka niemieckiego na 

sportowo, piknik sportowy, gry i zabawy oraz konkursy sportowe pn. „Sprawny jak Ninja”. 

Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie zaprezentował pokaz walki na ringu bokserskim                      

oraz wystawę zdjęć Klubu. Stowarzyszenie Biegów Górskich zorganizowało bieg dla 

przedszkolaków oraz zawody sportowe pn. „Grillowanie na sportowo”.  Stowarzyszenie na rzecz 

Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” zaprosiło najmłodszych na plener malarski. 

Stowarzyszenie „Drabina” zaprezentowało pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

pomiar ciśnienia krwi. Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków dokonywało badań poziomu 

cukru we krwi.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei”: malowanie twarzy, gry 

i zabawy. Pokaz szachów dla mieszkańców przygotował Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”. 

Podczas Festiwalu odbyły się warsztaty ceramiczne, które zorganizował Klub Malucha 

Montessori „Kot” Spółdzielnia Socjalna. Konkurencje rekreacyjne przygotowało Miejskie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Górniczy Yacht Klubu Szkwał prezentował 

mieszkańcom jacht Klubu, zorganizował prezentację multimedialną. Na wszystkich uczestników 

zajęć rekreacyjnych i sportowych czekało wiele atrakcyjnych nagród. 

3. Prezentacja organizacji na scenie – Część organizacji prezentowała swój dorobek poprzez 

występ na scenie np. Klub Judo KOKA Jastrzębie, zaprezentował pokaz sztuk walki. Klub 

Malucha Montessori „Kot” Społdzielnia Socjalna miała możliwość przybliżyć zgromadzonym 

swoje plany, zakres przedmiotu działalności, ofertę usług, również Klub Pływacki H2O Jastrzębie 

przedstawił zakres swoich działań. Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury 

Śląskiej zaprezentowało koncert artystyczny. Stowarzyszenie Aktywny Senior humorystycznie 

przedstawiło krótki występ artystyczny. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych                 

i Ekologicznych „Wzrastaj” zaprezentowało pokaz tańca flamenco. Stowarzyszenie „Projekt 

Dziesiątka” w tym zespół „Dziesięć i Pół” przedstawił zebranym pokaz gry na bębnach. 

Festiwal  uświetnił koncert pn. „Przeboje Stare i Nowe, Znane i Nieznane, Przeboje 

Zawsze Lubiane” w wykonaniu artystów Izy Kozackiej, Arkadiusza Kluby. 

W Festiwalu uczestniczyło 94 jastrzębskich przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

którzy swój udział odnotowali poprzez wpisanie się na listę uczestników.  



 

6. Koncert wigilijny  

Tradycyjnie co roku Urząd Miasta organizuje spotkanie świąteczne dla członków 

organizacji pozarządowych. 16 grudnia 2014 r. w Domu Zdrojowym odbył się koncert wigilijny,                      

w którym uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele jastrzębskiego III sektora.   

 

 

7. Szkolenia  

W ramach realizowanego przez Miasto Projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej 

Subregionu Zachodniego” w 2014 roku zorganizowano bezpłatne szkolenia dla członków 

organizacji pozarządowych z następującego zakresu: 

▪ 19.02.2014 r. „Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych” 

▪ 18.02.2014 r. „Status OPP – kto i w jaki sposób może go uzyskać, co daje i do czego 

zobowiązuje” 

▪ 16.04.2014r. „Autoprezentacja, jako element tworzenia wizerunku organizacji pozarządowej” 

▪ 28.05.2014 r. „Organizacja imprez, zbiórka publiczna i loteria fantowa” 

▪ 22.10.2014 r."Ochrona wizerunku oraz danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej" 

▪ 03.12.2014 r. "Zarządzanie stresem i czasem w działalności organizacji pozarządowych". 

 

 

8. Pozostałe formy współpracy pozafinansowej  
Współpraca Miasta w  sferze pozafinansowej polegała również na prowadzeniu i stałym 

aktualizowaniu bazy danych o organizacjach pozarządowych umiejscowionej na na stronie 

internetowej Miasta www.jastrzebie.pl. W zakładce organizacji pozarządowych oraz                      

w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczane były informacje o: ogłoszeniach konkursowych, 

rozstrzygnięciach konkursów ofert, wysokościach udzielonych 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 poprzez cykl wywiadów                          

z organizacjami pozarządowymi. 

 

9. Liczba zarejestrowanych organizacji  

 

W roku 2014 w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowanych 12 stowarzyszeń oraz              

1 fundacja. W Ewidencji Klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej 

działających w formie stowarzyszenia, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój              

w 2014 roku została wpisana 1 organizacja, w wykazie stowarzyszeń zwykłych również                             

1 stowarzyszenie. 

 

Podsumowanie 

 

Współpraca Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                      

i jawności. Realizowana była w kilkunastu obszarach tematycznych, zarówno w formie zlecania 

realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych. Stałym partnerem                                 

w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych był Zespół Konsultacyjny ds. współpracy                 

z organizacjami pozarządowymi. W porównaniu z rokiem 2013 wzrosła liczba ofert złożonych              

w trybie konkursowym, tj. 2013 r. - 70 ofert; 2014 r. - 78 ofert. W 2013 r. w trybie konkursowym 

udzielono dotacji w wysokości 713 275,50 zł, natomiast w roku 2014 -  694 306,00 zł, kwota jest 

niższa z uwagi, iż nie udzielono dotacji w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,                 

na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.   

http://www.jastrzebie.pl/


 Natomiast w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym 

małych grantów w 2013 r. wpłynęło 23 oferty, dotację udzielono 18 organizacjom, 2014 roku 

wpłynęło 7 ofert, dotację udzielono 6 organizacjom.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką 

trzeciego sektora miały możliwość korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego oferowanego 

przez Referat Organizacji Pozarządowych oraz Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego.  


