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I. WSTĘP 

 

 Zgodnie z zapisami art. 5 a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż              

do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Miasta oraz opublikować                     

w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. Celem przygotowania sprawozdania jest przedstawienie sposobu wydatkowania 

pieniędzy na działalność społeczną, form współpracy pomiędzy samorządem a jastrzębskim 

sektorem pozarządowym oraz zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków publicznych. 

  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             

w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2015 został 

przyjęty Uchwałą Nr XII.129.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2014 r. 

Dokument ten, w trakcie jego obowiązywania został zmieniany: Uchwałą Nr IV.26.2014 Rady 

Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr VII.45.2015 Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XI.81.2015 Rady Miasta Jastrzębie-

Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 r. Zmiany programu zostały poddane konsultacjom społecznym. 

Zapisy Programu były wynikiem wspólnej pracy samorządu i jastrzębskiego sektora 

pozarządowego. Program określał między innymi cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, 

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym 

konkursie ofert, najważniejsze obszary do udzielenia wsparcia finansowego w ramach realizacji 

zadań publicznych oraz planowaną wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Jastrzębie-

Zdrój na ich realizację. 

Program współpracy został poddany konsultacjom społecznym. Podmiotami 

uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy 

Jastrzębie-Zdrój. Do zapisów Programu nie zgłoszono uwag i w końcowym etapie został przyjęty 

przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Z propozycji zawartych w powyższym dokumencie mogły korzystać wszystkie organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działania na rzecz miasta Jastrzębie-Zdrój i jego 

mieszkańców. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

W mieście Jastrzębie-Zdrój w 2015 roku zarejestrowanych było 220 organizacji 

pozarządowych w tym: 

 

 

 

 
 

Zarejestrowano w 2015 roku 1 klub sportowy w ewidencji klubów sportowych nieprowadzących 

działalności gospodarczej, działających w formie stowarzyszenia, prowadzonej przez Prezydenta 

Miasta Jastrzębie-Zdrój. Do wykazu stowarzyszeń zwykłych wpisano 1 stowarzyszenie.  

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano 6 stowarzyszeń oraz 5 fundacji.   

 

Działalność jastrzębskich organizacji można podzielić na kilka obszarów m.in.: 

▪ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki, rekreacja (w tym obszarze 

działania prowadzi najliczniejsza grupa jastrzębskich organizacji pozarządowych), 

▪ kultura,  

▪ pomoc społeczna, 

▪ ochrona i promocja zdrowia, 

▪ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

▪ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

▪ edukacja i wychowanie, 

▪ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

▪ działalność na rzecz seniorów. 
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III. FORMY WSPÓŁPRACY 

Miasto prowadziło współpracę z organizacjami w wymiarze finansowym jak  

i pozafinansowym na podstawie zapisów określonych w Programie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

IV. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Zgodnie z przyjętym Programem w 2015 roku Miasto ogłosiło 7 otwartych konkursów 

ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy  

tj.: 

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

w dziedzinie kultury 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 15 

b) liczba zawartych umów: 9 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana 

kwota 

1 Stowarzyszenie 

Kreatywnych Nauczycieli 

„Przegląd Młodych Talentów”       2 600,00 

zł  

2 Stowarzyszenie Chór 

Miejski 

„Koncerty śpiewu chóralnego- Tradycja i 

teraźniejszość”  

   10 450,00 

zł  

 

3 Parafia Ewangelicko-

Augsburska  

„X Koncerty Muzyki Organowej i 

Kameralnej  

w Jastrzębiu-Zdroju”  

   15 000,00 

zł  

 

4 Stowarzyszenie 

Miłośników Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II 

Stopnia w Jastrzębiu-

Zdroju 

„Koncerty Jubileuszowe 25-lecie Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju”  

  8 000,00 zł  

5 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Jastrzębiu Zdroju 

Górnym Gmina 

Jastrzębie Zdrój 

„Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek 

Konnych”  

   14 740,00 

zł  

 

6 Stowarzyszenie Kobiet na 

Rzecz Propagowania 

Kultury Śląskiej 

„IX Festiwal Kultury Śląskiej pt. Nasze 

jodło”  

   13 600,00 

zł  

 

7 Rzymskokatolicka 

Parafia Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

„Spotkania kulturalne przy fontannie Św. 

Franciszka”  

 

   11 499,00 

zł  
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8 Rzymskokatolicka 

Parafia Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

„Drzewo i Blacha – Koncert Orkiestr Dętych  

Jastrzębie-Zdrój” 

 

   13 000,00 

zł  

 

9 Parafia Ewangelicko-

Augsburska 

„Na szkle grane czyli Warsztaty i Koncert 

Zespołu Glass Duo”  

 

   11 400,00 

zł  

 

Łącznie na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury  

w roku 2015 przekazano dotacje w wysokości: 100 289,00 zł.  

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

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 51 

b) liczba zawartych umów: 37 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 

Przedmiot konkursu: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana 

kwota 

1 Akademia Piłkarska Silesia 

Jastrzębie-Zdrój 

„Pozalekcyjne zajęcia ogólnosportowe 

dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat z 

ukierunkowaniem piłkarskim przez 

Uczniowski Klub Sportowy Akademię 

Piłkarską Silesia Jastrzębie-Zdrój” 

    12 000,00 

zł  

2 Akademia Piłkarska THE 

ROYAL TIGERS 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie piłka nożna” 

    33 000,00 

zł  

3 Uczniowski Klub Sportowy  

ZSZ Jedynka 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

orientacji sportowej”  

    30 000,00 

zł  

4 Międzyszkolny Klub 

Sportowy Jastrząb 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”     20 000,00 

zł  

5 Stowarzyszenie Biegów 

Górskich 

„Silesia Run”        7 000,00 

zł  

6 Ludowy Klub Sportowy Żar 

Szeroka 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej” 

      9 000,00 

zł  

7 Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Nautilus-Jastrzębie 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w dyscyplinie pływania w płetwach” 

    75 000,00 

zł  

8 Klub Sportowy Jastrzębie-

Borynia 

„Siatkówka dla wszystkich”        5 000,00 

zł  

9 Klub Sportowy Jastrzębie-

Borynia 

„Minisiatkówka dziewcząt”     21 200,00 

zł  

10 Jeździecki Klub Sportowy  

EQUI VERSO Jastrzębie-

Zdrój 

„Organizacja szkolenia i udział  

w rywalizacji w jeździectwie”  

    28 000,00 

zł  
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11 Jastrzębski Klub Karate  

Kyokushin Kumite 

„Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 

przygotowania i udział w zawodach  

w dyscyplinie karate kyokushin” 

      7 000,00 

zł  

12 Jastrzębski Klub Tenisa 

Stołowego  

w Jastrzębiu-Zdroju 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w tenisie stołowym” 

    34 000,00 

zł  

13 Szkółka Piłkarska MOSiR 

Jastrzębie 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

poprzez cykliczne treningi w szkółce 

Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie”  

    20 000,00 

zł  

14 Ludowy Klub Sportowy  

Granica Ruptawa 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w dziedzinie piłka nożna oraz udział  

w rozgrywkach drużyn chłopięcych  

i dziewczęcych” 

    50 000,00 

zł  

15 Klub Judo Koka Jastrzębie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”     50 000,00 

zł  

16 Uczniowski Klub Sportowy 

Ruptawa 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”        7 600,00 

zł  

17 Uczniowski Klub Sportowy 

Orzeł Moszczenica 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w dyscyplinie sportowej: piłka nożna”  

      7 000,00 

zł  

18 Uczniowski Klub Sportowy 

PIONIER 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w dyscyplinie sportowej: szachy”  

    50 700,00 

zł  

19 Bokserski Klub Sportowy 

Jastrzębie  

„Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie 

2015”  

    32 500,00 

zł  

20 Klub Pływacki H2O 

Jastrzębie-Zdrój 

„Pływackie szkolenie dzieci i młodzieży”      15 000,00 

zł  

21 Jastrzębski Klub Siatkarski 

Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego Jastrzębie 

„Wsparcie szkolenia sportowego 

zawodniczek JKS SMS Jastrzębie”  

    30 000,00 

zł  

22 Uczniowski Klub Sportowy 

ROMI 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”       9 055,00 

zł  

23 Ludowy Klub Sportowy 

Zryw Jastrzębie-Bzie 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”        9 000,00 

zł  

24 Jastrzębski Klub Hokejowy  

GKS Jastrzębie 

„Organizacja szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży JKH GKS Jastrzębie” 

    54 000,00 

zł  
 

Łączna kwota przekazanych dotacji: 616.055,00 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 oferenta Nazwa zadania Przyznana 

kwota 

1 Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

„Profilaktyka antyalkoholowa poprzez 

sport (Judo)wśród dzieci i młodzieży”  

     10 000,00 zł  
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2 Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

z zakresu profilaktyki antyalkoholowej  

i antynarkotykowej oraz organizacja 

festiwalu sportów i sztuk walki”  

     10 000,00 zł  

Łączna kwota przekazanych dotacji: 20 000,00 zł. 

Przedmiot konkursu: Organizowanie imprez sportowych rangi ogólnopolskiej lub 

międzynarodowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana 

kwota 

1 Miejskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Jastrzębiu-

Zdroju 

„XXV Jubileuszowy Ogólnopolski 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Barbórka 

2015”  

2 000,00 zł 

2 Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

„Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów 

w Judo” 

10 000,00 zł 

3 Klub Judo KOKA 

Jastrzębie 

„Transgraniczna liga judo dzieci” 2 000,00 zł 

4 Jastrzębski Klub Tenisa 

Stołowego w Jastrzębiu 

Zdroju 

Organizacja 43. Międzynarodowego 

Turnieju Tenisa Stołowego w kategoriach 

młodzieżowych „JKTS Open 2015” o 

Puchar Prezydenta Jastrzębia-Zdroju  

6 000,00 zł 

5 Uczniowski Klub 

Sportowy PIONIER 

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania 

Szachowe  

10 000,00 zł 

Łączna kwota przekazanej dotacji: 30.000,00 zł. 

Przedmiot konkursu: Organizowanie imprez sportowych uświetniających wydarzenia 

jubileuszowe, historyczne lub upamiętniających postacie, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana 

kwota 

1 Jastrzębski Klub Tenisa 

Stołowego w Jastrzębiu-

Zdroju 

„V Memoriał im. Henryka Rzepskiego 

drużynowe i indywidualne Mistrzostwa 

Śląska Juniorów w tenisie stołowym”   

5.000,00 zł 

Łączna kwota przekazanej dotacji: 5.000,00 zł. 

Przedmiot konkursu: Organizowanie imprez sportowych, których uczestnikami będą osoby 

niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

1 Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska-Śląskie 

„XV Regionalny Mityng Olimpiad 

Specjalnych w Jeździe Szybkiej na 

Wrotkach  

   1 750,00 zł  

2 Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska-Śląskie 

„XVI Regionalny Mityng Olimpiad 

Specjalnych w Łyżwiarstwie 

Szybkim 

   1 750,00 zł 
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3 Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska-Śląskie 

„XVII Regionalny Turniej Tenisa 

Stołowego Olimpiad Specjalnych” 

   2 300,00 zł  

Łączna kwota przekazanej dotacji: 5.800,00 zł. 

Przedmiot konkursu: Organizowanie imprez z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży 

 

Łączna kwota przekazanej dotacji: 6.350,00 zł. 

Łącznie przekazano kwotę 683.205,00 zł na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-

Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki. 

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

i promocji zdrowia;  

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 8 

b) liczba zawartych umów: 6 

c)  liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 

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

na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Dializo, ratuj! 

Przeszczepie rozwiń mi skrzydła” – 5 874,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie „DRABINA” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu 

promowanie zdrowia psychicznego. Tytuł zadania publicznego: „Akademia Sukcesu - 

Reaktywacja” – 4 181,00 zł, 

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

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

„Integracja dla zdrowia” – 5 122,00 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: „Terapia drogą do sukcesu” – 4 980,00 zł, 

▪ Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu 

promowanie zdrowego stylu życia. Tytuł zadania publicznego: „Akademia Ruchu 2015” –    

4 229,00 zł, 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana 

kwota 

1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział Jastrzębie 

Zdrój 

„W góry po zdrowie” 

 (15.03-30.06) 

3.200,00 zł  

2 Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział Jastrzębie 

Zdrój 

„Poznajemy naszą Ojczyznę” 

 (01.03-30.05) 

3.150,00 zł 
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▪ Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu 

promowanie zdrowego stylu życia. Tytuł zadania publicznego: „Żyjmy zdrowiej” - 5 074,00 zł. 

 

Łącznie na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia 

przekazano dotacje w kwocie: 29 460,00 zł. 

 

4.  Otwarty konkurs ofert na powierzenie  w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy 

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

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 został ogłoszony dwukrotnie, za każdym razem unieważniony zarządzeniem Prezydenta 

Miasta z uwagi, iż nie wpłynęła żadna oferta. 

5. Otwarty konkurs ofert na powierzenie w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich 

rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 3 

b) liczba zawartych umów: 2 

c) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 

▪ Klub Abstynentów „ Arka” , oferta pn.: „Damy przykład – nie wykład – 2015 r.” - 49.720,00 zł.              

▪ Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości,  oferta pn.: „W grupie siła” - 43.168,96 zł.  

 

Łącznie na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój  

w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań 

skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia 

przekazano dotacje w wysokości: 92.888,96 zł. 

6. Otwarty konkurs ofert na wspieranie w dziedzinie edukacji 

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:  

▪ Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza” z Jastrzębia- 

Zdroju na realizację zadania pn. „Park Zdrojowy w technice reliefu”, kwotę 1 940,00 zł, 

▪ Stowarzyszeniu „Projekt Dziesiątka” z Jastrzębia-Zdroju na realizację zadania pn. „W moim 

obiektywie” – poznajemy miejsca związane z księdzem profesorem Józefem Tischnerem i Ojcem 

Świętym Janem Pawłem II w Roku Papieskim, kwotę 1 978,00 zł, 
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▪ Stowarzyszeniu Kreatywnych Nauczycieli z Jastrzębia-Zdroju na organizację zadania pn. Anioł 

i syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów – projekt edukacyjny  

z okazji „Roku Witkiewiczów”, kwotę 1 850,00 zł. 

Łącznie w dziedzinie edukacji przekazano dotacje w wysokości 5 768,00 zł. 

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

Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy 

dla dzieci z rodzin patologicznych 

a) liczba ofert złożonych na konkurs: 2 

b) liczba zawartych umów: 2 

c) liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 0 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji:  

 

▪ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – 15.000,00 zł, 

▪ Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – 25.000,00 zł. 

 

Łącznie na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom 

społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych przekazano dotacje  

w wysokości: 40.000,00 zł. 

 

Środki finansowe niewykorzystane w ramach otwartych konkursów ofert zostały przekazane 

 na realizację zadań publicznych w trybie „małego granta”. 

 

8. MAŁE GRANTY 

Inną formą współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi było zlecanie zadań 

publicznych zgodnie z art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

które umożliwiało ubieganie się o dotację na zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym 

poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”. 

 

Małe granty zostały udzielone w następujących dziedzinach: 

1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: na zadania w tym 

obszarze w budżecie zaplanowano kwotę: 50.000 zł, przekazano dotacje w wysokości: 19 919,00 

zł następującym organizacjom:  

▪ Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny - nazwa zadania: „Edukacja ekologiczna 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana  na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój”, przekazana 

kwota dotacji: 5 500,00 zł. 

▪ Śląski Związek Pszczelarzy - nazwa zadania „Pszczoła Miodna Elementem Zdrowego 

Ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”, przekazana kwota dotacji: 8 019,00 zł. 

▪ Koło łowieckie „Odra” w Rybniku - nazwa zadania „Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie 

obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”, przekazana 

kwota dotacji: 6 400,00 zł.  
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2) działania na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną,  

w budżecie zaplanowano kwotę 15.000 zł,  przekazano kwotę w wysokości: 14 907,00 zł 

następującym organizacjom: 

▪ Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” - nazwa 

zadania: „Wyobraźnia - początek zmiany!”, przekazana kwota dotacji: 5 200,00 zł. 

▪ Stowarzyszenie „Drabina” - nazwa zadania: „Akademia Sukcesu – Junior”, przekazana kwota 

dotacji: 5 707,00 zł. 

▪  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach - nazwa zadania: 

SZANSA DLA KAŻDEGO warsztaty i prelekcje, przekazana kwota dotacji: 4 000,00 zł. 

 

„Małe granty” udzielono również w obszarach, z których środki nie zostały w pełni  wykorzystane 

w ramach otwartych konkursów ofert tj.: 

3) kultura - kwota przekazana: 9 711,00 zł , dotację otrzymały następujące organizacje: 

▪ Fundacja Harmonicznego Chaosu - nazwa zadania: Międzynarodowy Dzień Jazzu – Jazztrzębie 

2015, przekazana kwota dotacji: 4 000,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” - nazwa zadania: „Ocalić  

od zapomnienia - opozycja antykomunistyczna w Jastrzębiu-Zdroju w latach 1978-89”, 

przekazana kwota dotacji: 3 750,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie „Chór Miejski” - nazwa zadania: „II Przegląd Pieśni Maryjnych”, przekazana 

kwota dotacji: 1 961,00 zł, 

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - kwota przekazana: 1 000,00 zł, dotację 

otrzymał Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „Cross Jastrzębie” - nazwa 

zadania: V Turniej Warcabowy o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

 

5) edukacja – kwota przekazana: 4 682,00 zł, dotację otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, nazwa zadania: „Afrykańskie lato 2015”. 

 

9. Pożyczki  

Kolejnym mechanizmem współpracy finansowej samorządu z organizacjami 

pozarządowymi była możliwość ubiegania się o pożyczki na realizację zadań w przypadku 

prefinansowania projektów. W 2015 roku nie wpłynął wniosek organizacji pozarządowych  

o powyższe wsparcie. 

 

10. INICJATYWA LOKALNA 

W 2015 roku organizacje pozarządowe, inne podmioty pożytku publicznego  

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

Inicjatywy Lokalnej. 

11. W 2015 roku łącznie 55 organizacji realizowało zadania publiczne na rzecz mieszkańców 

Jastrzębia-Zdroju. 
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V. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Miasto corocznie podejmuje szereg działań, inicjatyw, które służą wzmocnieniu potencjału 

i rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych poprzez: 

1. wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku 

publicznego, 

2. prowadzenie i aktualizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.jastrzebie.pl, 

3. przekazywanie informacji o zlecaniu zadań publicznych, 

4. prowadzenie na stronie internetowej Miasta elektronicznej bazy danych organizacji 

pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, 

5. konsultowanie dokumentów strategicznych i uchwał Rady Miasta dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

6.  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, 

7. podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe i podmioty pożytku 

publicznego wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska, 

8. wspieranie organizacji posiadających status pożytku publicznego w realizacji kampanii 

informacyjno - promocyjnej służącej pozyskiwaniu środków w ramach mechanizmu 1%,  

9. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu              

 w celu zharmonizowania tych kierunków, 

10. organizacja lub współudział w organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań służących 

wymianie doświadczeń, podniesieniu sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań 

organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, 

11. prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych, 

12. prowadzenie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, z siedzibą przy 

ul. Wrzosowej 12 A w Jastrzębiu-Zdroju. Działania Centrum skierowane są do organizacji 

pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych i grup inicjatywnych 

działających w obszarze pożytku publicznego poprzez: 

▪ udostępnienie pomieszczenia na spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, akcje 

społeczne, 

▪ udostępnienie adresu Centrum do korespondencji, 

▪ prowadzenie skrzynek kontaktowych, 

▪ udostępnienie sprzętu biurowego: komputera, drukarki, telefonu, faksu, możliwość korzystania  

z Internetu i inne, 

▪ poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów, 

http://www.jastrzebie.pl/
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▪ udostępnienie prasy, publikacji i materiałów związanych z działalnością organizacji 

pozarządowych, 

▪ prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe, 

▪ promowanie organizacji pozarządowych i wolontariatu, 

▪ inne działania w ramach współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi. 

Regulamin funkcjonowania i korzystania z zasobów Centrum jest dostępny w siedzibie. 

 

13. ROZWÓJ I PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Kolejną inicjatywą podejmowaną na rzecz organizacji pozarządowych była realizacja 

projektu partnerskiego pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Realizacja 

projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r. Uczestnikami projektu były podmioty ekonomii 

społecznej oraz osoby fizyczne zainteresowane działalnością  w obszarze ekonomii społecznej  

z subregionu zachodniego województwa śląskiego. 

Podsumowanie projektu 

Projekt realizowany był od 1 listopada 2012 a zakończył się 30 czerwca 2015 roku. 

Liderem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

partnerami projektu byli: Miasto Jastrzębie-Zdrój, 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 świadczył bezpłatne formy wsparcia takie jak: doradztwo bieżące i specjalistyczne, 

szkolenia, działania wspierające lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Na początku 

realizacji projektu doposażono Inkubator Ekonomii Społecznej, zakupiono urządzenie 

wielofunkcyjne, stół konferencyjny oraz szafę. W Jastrzębskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych na bieżąco udzielano wsparcia doradczego podmiotom ekonomii społecznej          

w tym: pomocy w zakładaniu stowarzyszeń, wypełnianiu dokumentacji niezbędnej                      

do prowadzenia działalności statutowej, pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie 

realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej oraz środków z Urzędu Miasta. W ramach realizacji 

projektu udzielono 545 doradztw ogólnych, 56 organizacji pozarządowych skorzystało z wsparcia 

Inkubatora, 159 osób łącznie otrzymało wsparcie w ramach projektu w tym 57 osób fizycznych 

zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej oraz 102 przedstawicieli 

podmiotów ekonomii społecznej, 7 istniejących organizacji pozarządowych dzięki wsparciu 

Inkubatora podjęło działalność odpłatną w tym 2 organizacje działalność gospodarczą oraz           

7 nowopowstałych organizacji podjęło działalność odpłatną.  

W ramach Projektu organizacje na bieżąco korzystały ze wsparcia specjalistycznego  

z zakresu prawa, marketingu i księgowości. 

W ramach projektu zorganizowano trzy imprezy promujące działalność podmiotów 

ekonomii społecznej – festiwal oraz targi, podczas których jastrzębski III sektor mógł 

zaprezentować dotychczasowe osiągnięcia oraz przedmiot działalności w różnych formach m.in.: 

stoisk wystawienniczych, pokazów, zabaw, zajęć sportowych, prezentacji organizacji na scenie. 

Na bieżąco promowano działania Inkubatora poprzez zamieszczanie informacji  

na stronie Miasta, prelekcji dla uczniów na temat ekonomii społecznej w jastrzębskich 

placówkach edukacyjnych. W ramach promocji ekonomii społecznej przeprowadzono wywiady  

z jastrzębskimi organizacjami pozarządowymi, które zostały zamieszczone na stronie internetowej 
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Miasta oraz zostały opublikowane w miesięczniku informacyjnym  „Jastrząb". W listopadzie 2014 

r. zorganizowano wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej „Opoka”, której celem było pokazanie 

dobrych praktyk oraz zachęcenie organizacji do podejmowania działalności odpłatnej bądź 

gospodarczej. W wizycie uczestniczyło 20 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.  

Z budżetu projektu na bieżąco pokrywano koszty usług telekomunikacyjnych, koszty 

przejazdów służbowych, koszty materiałów biurowych wykorzystywanych w Inkubatorze.  

Na bieżąco dokonywano zakupu niezbędnych materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego - 

broszury, publikacje. 

Od początku realizacji projektu podmioty ekonomii społecznej mogły korzystać  

z bezpłatnych szkoleń podnoszących jakość ich pracy.  

Na realizację projektu Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało środki finansowe  

z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 256 765,00 zł.  

 

Miasto włączyło się również w realizację kolejnego projektu partnerskiego 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020).  

Działania  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES): 

 

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej tj.: 

- animowanie, inkubowanie  

oraz  

- wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, 

- szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 

społecznych, 

- finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz  

- promocja ekonomii społecznej. 

 

Adresaci działań: 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

▪ podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracownicy, 

▪ pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, 

▪ partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy z terenu Subregionu Zachodniego. 

 

Działania będą prowadzone na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego tj.: 

▪ Rybnik, 

▪ Żory, 

▪ Jastrzębie-Zdrój, 

▪ powiat rybnicki, 

▪ powiat wodzisławski, 

▪ powiat raciborski. 

Wsparcia w ramach OWES udziela Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz  

z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie-Zdrój i Powiatem Wodzisławskim. 

 

Termin realizacji projektu od sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r. 
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego oferuje m.in.: 

 

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej: 

▪ udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia 

statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania 

środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp. 

Usługi animacyjne: 

▪ diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego, 

▪ animacja partnerstw lokalnych, 

▪ wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej, 

▪ pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne, 

▪ wsparcie w powstawaniu organizacji obywatelskich i rozwoju partycypacji społecznej. 

 

Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju: 

▪ podmiotów ekonomii społecznej, 

▪ przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, 

▪ podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS). 

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstw społecznych: 

▪ doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych, 

▪ doradztwo specjalistyczne (np. prawne, marketingowe,  księgowe, finansowe, osobowe), 

▪ doradztwo biznesowe, 

▪ szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej, 

▪ wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych - m.in. poprzez pakiety rozwojowe  

(do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: 

▪ dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy  

i 120 000 zł na podmiot + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności  

dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez  pierwszy rok 

działalności); 

▪ doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, 

▪ usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu 

umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. 

 

Promocja ekonomii społecznej: 

▪ promocja sektora ekonomii społecznej, 

▪ promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw 

działających z ich udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi, 

▪ promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej, 
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▪ organizacja targów ekonomii społecznej. 

Na realizacje projektu miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  

i budżetu państwa w wysokości: 237 170,00 zł. 

 

14. RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA JASTRZĘBIE-

ZDRÓJ 

Innym działaniem podejmowanym na rzecz rozwoju współpracy samorządu  

z jastrzębskimi organizacjami pozarządowymi było utworzenie przez Prezydenta Miasta Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Radę powołano 7 grudnia 2015 roku. 

Jest to organ opiniodawczo-doradczy. 

Radę tworzy 18 członków: 

▪ 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazanych przez Prezydenta Miasta, 

▪ 2 przedstawicieli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybranych przez Radę Miasta, 

▪ 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, wyłonionych w wyborach. 

Do zadań Rady należy: 

▪ opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta, 

▪ opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 

▪ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych  

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

▪ udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy, 

▪ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań  

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, 

▪ promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych, 

▪ rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.  

Kadencja Rady trwa 3 lata. Zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin. Informacje  

o działaniach, posiedzeniach Rady umieszczane są na stronie internetowej miasta 

w zakładce organizacji pozarządowych - Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Aktualny skład Rady przestawia się następująco: 

Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazani przez Prezydenta Miasta 

1)  Agnieszka Bazgier - Wydział Edukacji, 

2)  Ewelina Janiga - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

3)  Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, 

4) Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania  

problemów alkoholowych.   

 



17 
 

Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybrani przez Radę Miasta 

1) Małgorzata Filipowicz, 

2) Andrzej Matusiak. 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach 

1) Jadwiga Res-Siudzińska - Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 

2) Grzegorz Mosoń - Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój, 

3) Zuzanna Sobczak - „Pomocna Dłoń”, 

4) Barbara Hertel - Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju, 

5) Renata Sołtysik - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców  

 „Tęcza”, 

6) Andrzej Kinasiewicz - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  

  w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, 

7) Piotr Piotrowicz - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jastrzębie-Zdrój, 

8) Elżbieta Kordiak - Towarzystwo „Sprawni Inaczej”, 

9) Weronika Staniszewska-Kopeć - „Każde dziecko ma szansę na sukces”, 

10) Monika Folwarczny - Fundacja PL, 

11) Marian Górny - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, 

12) Danuta Jarczok - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Jestem Sobą Więc Tańczę” TKKF  

w Jastrzębiu-Zdroju. 

Przewodniczącym Rady został Pan Piotr Piotrowicz, Wiceprzewodniczącą jest Pani Małgorzata 

Filipowicz, Sekretarzem Pan Grzegorz Mosoń. 

Członkowie Rady zasiadają w komisjach konkursowych do opiniowania ofert tj.: 

▪ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta w dziedzinie kultury: 

Marian Górny, 

Weronika Staniszewska-Kopeć. 

▪ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta w dziedzinie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki: 

Andrzej Kinasiewicz, 

Renata Sołtysik. 

▪ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta w dziedzinie ochrony i promocji 

zdrowia: 

Piotr Piotrowicz, 

Jadwiga Res-Siudzińska. 

▪ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta w dziedzinie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób 

uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia: 

Marian Górny, 

Jadwiga Res-Siudzińska. 

▪ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta w dziedzinie przeciwdziałania 

patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych: 

Barbara Hertel, 

Grzegorz Mosoń. 
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▪ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Grzegorz Mosoń, 

Andrzej Kinasiewicz. 

 

15. KONSULTACJE SPOŁECZNE  

Kolejnym punktem współpracy samorządu z jastrzębskim sektorem pozarządowym były 

konsultacje społeczne jako element uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji. Konsultacje 

prowadzono 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 2015 roku konsultacjom poddano 54 projekty aktów prawa miejscowego. Wykaz 

skonsultowanych aktów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 

16. KAMPANIA 1 %           

Miasto corocznie organizuje kampanię zachęcającą mieszkańców Jastrzębia-Zdroju  

do przekazania 1 % podatku dochodowego organizacjom posiadającym status pożytku 

publicznego, uprawnionym do otrzymania odpisu. W 2015 roku w mieście kolejny raz 

zorganizowano akcję. Podatnicy mogli zdecydować, której z jastrzębskich organizacji przekażą  

1 % podatku za 2014 rok. W ramach prowadzonej kampanii rozpowszechniono ulotki 

informacyjne, plakaty, wykaz organizacji pozarządowych został przekazany do lokalnych 

mediów.  

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

organizacje: 

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 

podatku za 2014 roku 

Numer 

KRS 

Nazwa organizacji 

0000001767 „Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie” 

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 
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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 

0000114401 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Szkółka Piłkarska "MOSIR" JASTRZĘBIE 

 

W zeznaniach za 2014 rok jastrzębianie zdecydowali się przekazać 1% podatku 735 organizacjom 

pożytku publicznego (OPP). 

Procentowy udział zeznań podatkowych z odpisem na rzecz OPP, stale rośnie i za 2014 rok 

wyniósł 62,57%.  

Łącznie, z zeznań złożonych w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz OPP 

przekazana została kwota 1.386.174,48 zł. 

 17. SPOTKANIA DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO 

 

W 2015 roku odbył się cykl spotkań z organizacjami pozarządowymi tj.: 

▪ 22 stycznia 2015 r. w Domu Zdrojowym odbyło się spotkanie informacyjne Prezydenta Miasta  

z przedstawicielami jastrzębskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania poruszono 

ważne kwestie związane z funkcjonowaniem oraz potrzebami sektora pozarządowego. 

▪ 6 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta 

Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, edukacji i wychowania, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

▪ 13 marca 2015 r. zorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych działających  

w obszarze kultury fizycznej oraz turystyki. Na spotkaniu poruszono problemy związane  

z funkcjonowaniem klubów sportowych. 

▪ 19 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie poświęcone działaniom 

organizacji pozarządowych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

▪ 2 lipca 2015 roku organizacje pozarządowe zostały zaproszone na spotkanie poświęcone 

wypracowaniu projektu zmian w uchwale Nr XVII.151.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego. 

▪ 24 lipca 2015 r. zorganizowano w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju 

piknik pod nazwą „OWN-Wspólna przestrzeń. Jastrzębie-Zdrój twórzmy je razem.” 

Zaprezentowano plany na zagospodarowanie terenu. Ponadto zaktywizowano środowisko 
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uczestniczące w spotkaniu m.in. kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe  

oraz jednostki pomocnicze miasta do czynnego udziału w zabawach sportowych i rekreacyjnych. 

▪ 13 września 2015 r. odbył się Piknik Sportowy podczas, którego wręczono zawodnikom 

i trenerom jastrzębskich klubów nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe za rok 2014. 

Ponadto włączono środowisko do wspólnej rekreacji. 

▪ 17 października 2015 r. w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju 

zorganizowano piknik z okazji „Dnia Pieczonego Ziemniaka”.  Zaktywizowano środowisko 

reprezentujące m.in. kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz jednostki pomocnicze 

miasta do czynnego udziału w zabawach sportowych i rekreacyjnych. 

 

▪ Przedstawiciele jastrzębskiego III sektora 15 grudnia 2015 r. uczestniczyli w spotkaniu 

świątecznym, podczas którego podsumowano działalność jastrzębskiego sektora pozarządowego, 

oraz złożono podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców. 

 

18. SZKOLENIA, DORADZTWO 

Miasto aby usprawnić funkcjonowanie organizacji pozarządowych, podnieść wiedzę  

i sprofesjonalizować ich działania, zorganizowało w 2015 roku następujące bezpłatne szkolenia:  

▪ 17.02.2015 r. odbyło się doradztwo specjalistyczne z zakresu „Działalności gospodarczej  

i odpłatnej  organizacji pozarządowej - możliwości rozwoju, zyski i ryzyko”. 

▪ 17.03.2015 r. odbyło się spotkanie nt. Możliwości rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 

na przykładzie konkursu "FIO-Śląskie lokalnie".  Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój. 

 

▪ „Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej w praktyce”. Szkolenie odbyło  

się 22.04.2015r. w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

▪ 13.05.2015 r. w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się szkolenie  

z zakresu źródeł finansowania działalności PES w ramach nowej perspektywy budżetowej 

UE na lata 2014-2020. 

▪ 10.06.2015 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie doradcze z zakresu 

księgowości. Tematyką spotkania były podróże służbowe i używanie samochodu prywatnego  

w organizacji.  

▪ 19.11.2015 r. w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie z zagadnień projektów 

transgranicznych planowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska 2014-2020.  

 

▪ W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych od sierpnia 2015 r. uruchomiono Mobilny 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który świadczył bezpłatne usługi konsultacyjne  

na temat funduszy europejskich, zgodnie z zakresem usług świadczonych przez Lokalne Punkty 

Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie śląskim. Konsultacje udzielano w każdy 

ostatni czwartek miesiąca. Łącznie z konsultacji skorzystały 32 osoby. 
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19. Poradnictwo Prawne 

▪ Miasto Jastrzębie-Zdrój nawiązało współpracę z Fundacją Restytucja z siedzibą przy ul. Plac 

Kościuszki 5/101 w Sosnowcu w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej w ramach realizowanego 

przez Fundację projektu „Bezpłatne porady prawne w Twoim mieście”. Porozumienie zawarto  

na okres od 28.01.2015 do 30.12.2015 r. Łącznie udzielono poradnictwa prawnego 700 osobom. 

▪ Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych  

do 30.06.2015 r. świadczyła bezpłatne poradnictwo w ramach realizowanego projektu 

„Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur 

administracji publicznej”. Z danych otrzymanych od Agencji z poradnictwa skorzystało w całym 

okresie trwania projektu 181 osób. 

20. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ  

Współpraca Miasta w sferze pozafinansowej polegała również na prowadzeniu i stałym 

aktualizowaniu bazy danych o organizacjach pozarządowych umiejscowionej na stronie 

internetowej Miasta www.jastrzebie.pl.  

Na stronie Miasta funkcjonuje również zakładka „organizacje pozarządowe”, na której 

zamieszczane są następujące informacje: 

▪ ogłoszenia otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięcia z wyszczególnieniem wysokości 

udzielonych dotacji dla poszczególnych organizacji, 

▪ informacje o „małych grantach” i procedurze otrzymania w tym trybie środków finansowych, 

▪ ważne komunikaty, wydarzenia i przedsięwzięcia skierowane do jastrzębskich organizacji 

pozarządowych bądź realizowane przez ten sektor i promocja ich działań, 

▪ informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

▪ wykaz organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. 

 

 

V. 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. W porównaniu z rokiem 2013  

i 2014 wzrosła liczba ofert złożonych w trybie konkursowym, tj. 

▪ 2013 r. - 70 ofert, 

▪2014 r. - 78 ofert, 

▪ 2015 r.- 83 oferty. 

W trybie konkursowym udzielono dotacji w wysokości: 

▪ 2013 r. - 713 275,50 zł,  

▪ 2014 r. -  694 306,00 zł,  

▪2015 r. -  kwota znacznie wzrosła i wynosiła: 951 610,96 zł. 

http://www.jastrzebie.pl/
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 W trybie uproszczonym tzw. „małych grantów” dane przedstawiają się następująco: 

▪ 2013 r. wpłynęły 23 oferty, dotację udzielono 18 organizacjom,  

▪ 2014 r. wpłynęło 7 ofert, dotację udzielono 6 organizacjom,  

▪ 2015 r. wpłynęło 13 ofert, dotację udzielono 11 organizacjom w wysokości: 50 219,00 zł. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką 

trzeciego sektora miały możliwość korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego oferowanego 

przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych.  

 


