Kieruję pod obrady
Sesji Rady Miasta
f\
Uchwała nr....72013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
r

z dnia

maja 2013 r.
Jacek Guzy

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie".

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj,
Dz. U Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010r.
póz. 1536 z późn .zm.).

/•

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§1
Przyjąć do wiadomości: sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnik Prezyatn,.

ds. oj*fenizacji pozarząao,,
*gr'Marta Grzywocz-Qw,

Darnią

Załącznik do Uchwały Nr
/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia ...
....2013 r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu
współpracy Miasta Siemianowice Śląskie
na rok 2012 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie"
r

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Miasta
/•
Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
realizowanego na podstawie:
uchwały 127/2011 w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice
Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia
27.10.2011 oraz uchwały nr 160/2011 w sprawie: częściowej zmiany załącznika do
uchwały nr 127/2011 „Program współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 15.12.2011.
1. Ilość i struktura organizacji:
•
•
•
•
•

liczba zarejestrowanych organizacji ogółem - 101
liczba stowarzyszeń zwykłych - 10
liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS - 70
liczba fundacji - 3
liczba UKS i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej - 18

2. Ilość i struktura ogłoszonych konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów:
Ogółem:
• Ilość ogłoszonych konkursów - 4
• Ilość złożonych ofert na konkursy - 61
• Ilość podpisanych umów na zadania realizowane w ramach konkursów - 55
• Ilość podpisanych umów w trybie małych grantów - 3
Konkursy organizowane przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Społecznych:
•
•
•
•

Ilość ogłoszonych konkursów - 2
Ilość złożonych ofert na konkursy - 5
Ilość podpisanych umów na zadania realizowane w ramach konkursów - 5
Ilość podpisanych umów w trybie małych grantów - O

Konkursy organizowane przez Referat Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i
Sportu:
•
•
•
•

Ilość ogłoszonych konkursów - 2
Ilość złożonych ofert na konkursy - 56
Ilość podpisanych umów na zadania realizowane w ramach konkursów - 50
Ilość podpisanych umów w trybie małych grantów - 3

3. Wykonanie planu dotacji:
Dział

Dotacje
przekazane
przez Referat
Sportu w
Wydziale
Kultury,
Promocji i
Sportu

Dotacje
przekazane
przez Referat
Spraw
Społecznych i
Zdrowia w
Wydziale
Spraw
Społecznych i
Obywatelskich

Rozdział

Plan 20 12

Wykonanie 20 12
(stan 3 1.1 2.20 12)

926

92605

305 000,00 zł

299 689,77 zł

851

85154

100.000,00 zł

90.000,00 zł

Uwagi.
Różnica między
planem i
wykonaniem wynika
ze zwrotów
niewykorzystanych
środków
dotacyjnych, jakich
organizacje dokonały
w związku z
realizacją
poszczególnych
zadań.
Różnica między
planem i
wykonaniem wynika
z wysokości
przyznanych kwot
dotacji na zadanie

—

853

85395

50.000,00 zł

50.000,00 zł

852

85295

156.000,00 zł

156.000,00 zł

61 1000,00 zł

595 689,77 zł

—

Ogółem:

Dotacje przekazane w ramach konkursów przez Referat Sportu w Wydziale Kultury,
Promocji i Sportu:
I konkurs 2012
LP.

ORGANIZACJA

1.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy
„MICHAŁ KOWICE"

2.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy
„MICHAŁKOWICE"

3.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy

NAZWA ZADANIA

Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w siatkówce w kategorii Kadetek
(rocznik 1997/1996) na szczeblu Mistrzostw
Śląska w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski
Związek Piłki Siatkowej.
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w siatkówce w kategorii Juniorek
(rocznik 1993/1994/1995) na szczeblu Mistrzostw
Śląska w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski
Związek Piłki Siatkowej.
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w siatkówce w kategorii mini
siatkówki czwórek dziewcząt na szczeblu

PRZYZNANA
KWOTA

WYDATKOWANA
KWOTA
(STAN NA DZIEŃ
31.12.2012r.)

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 640,00

1 500,00

1 500,00

„MICHA.ŁKOWICE"

4.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy
„M1CHAŁKOWICE"

5.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy
„M ICH ALKO WICE"

6.

Uczniowski Klub Sportowy
„Mustangi Michałkowickie SP
2"

7.

Uczniowski Klub Sportowy
„Mustangi Michałkowickie SP
2"

8.

Uczniowski Klub Sportowy
„Mustangi Michałkowickie SP
2"

9.

Uczniowski Klub Sportowy
„Mustangi Michałkowickie SP
2"

10.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„START" Michałkowice

11.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„START" Michałkowice

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Mistrzostw Śląska
w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski
Związek Piłki Siatkowej.
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w siatkówce w kategorii Seniorów III
Liga na szczeblu Mistrzostw Śląska
w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski
Związek Piłki Siatkowej.
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w siatkówce w kategorii Juniorów
(rocznik 1993/1994/1995/1996) na szczeblu
Mistrzostw Śląska w rozgrywkach prowadzonych
przez Śląski Związek Piłki Siatkowej.
Przygotowanie i udział w eliminacjach do
Mistrzostw Polski w Hokeju na Trawie oraz udział
w Mistrzostwach Polski w Hokeju na Hali w
kategorii juniorki starsze prowadzonych przez
Polski i Dolnośląski Związek Hokeja na Trawie
Przygotowanie merytoryczne i taktyczne
młodzieży oraz udział w rozgrywkach mlodziczek
i młodzików w Hokeju na Trawie oraz w Hokeju
na Hali prowadzonych przez Śląski Związek
Hokeja na Trawie.
Przygotowanie i udział w eliminacjach do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Hokeju
na Trawie prowadzonych przez Polski i Śląski
Związek Hokeja na Trawie.
Przygotowanie i udział w rozgrywkach I ligi
Hokeja na Trawie oraz Hokeja na Hali w Polsce w
kategorii seniorki prowadzonych przez Polski
Związek Hokeja na Trawie.
Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłki
ręcznej kobiet w kategorii seniorek na szczeblu II
ligi w drugiej rundzie sezonu 201 1/2012.
Przygotowanie i udział w rozgrywkach o
Mistrzostwo Śląska w piłce ręcznej mlodziczek w
drugiej rundzie sezonu 201 1/2012.
Przygotowanie i udział sekcji piłki ręcznej
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo
Śląska w kategorii juniorzy młodsi sezon
201 1/2012 (II runda) organizowanych przez Śląski
Związek Piłki Ręcznej w Katowicach.
Przygotowanie i udział sekcji piłki ręcznej
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo
Śląska w kategorii młodzicy sezon 201 1/2012 (II
runda) organizowanych przez Śląski Związek Piłki
Ręcznej w Katowicach.
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy II sezonu
201 1/2012 w kategorii: seniorzy I liga
prowadzonych przez Polski Związek Hokeja na
Trawie.
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy II sezonu
201 1/2012 w kategorii: Juniorzy Młodsi
prowadzonych przez Polski i Śląski Związek
Hokeja na Trawie.
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy 11 sezonu
201 1/2012 w kategorii: Juniorzy prowadzonych
przez Polski i Śląski Związek Hokeja na Trawie.
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy II sezonu
201 1/2012 w kategorii: Juniorki Młodsze
prowadzonych przez Polski i Śląski Związek
Hokeja na Trawie.

2 500,00

2 500,00

2 000,00

Zwrot całej dotacji
- rozwiązanie
umowy na wniosek
klubu 26.03. 20 12r.

9 000,00

9 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

2 985,00

19000,00

18496,00

10000,00

10000,00

4 500,00

4 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

27 000,00

27 000,00

7 000,00

7 000,00

8 500,00

8 500,00

5 000,00

5 000,00

18.

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

19.

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

20.

21.

22.

23.

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowice Śląskie"

Uczniowski Klub Sportowy
"Wolodyjowski"

24.

Uczniowski Klub Sportowy
"Jedność"

25.

Uczniowski Klub Sportowy
„WODNIK"

26.

Uczniowski Klub Sportowy
„WODNIK"

27.

Uczniowski Klub Sportowy
„WODNIK"

28.

Uczniowski Klub Sportowy
„WODNIK"

29.

Futsal Club Siemianowice

Przygotowanie i udział sekcji tenisa stołowego
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach III ligi mężczyzn w
sezonie 2011/2012 (II runda) prowadzonych przez
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach.
Przygotowanie i udział sekcji tenisa stołowego
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach II ligi kobiet w sezonie
201 1/2012 (II runda) prowadzonych przez Śląski
Związek Tenisa Stołowego w Katowicach.
Przygotowanie i udział sekcji piłki nożnej
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy II sezonu
201 1/2012, w kategorii seniorów, prowadzonych
przez Śląski Związek Piłki Nożnej oraz Podokręg
Katowice.
Przygotowanie i udział sekcji piłki nożnej
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy II sezonu
201 1/2012, w kategorii trampkarzy,
prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej
oraz Podokręg Katowice.
Przygotowanie i udział sekcji piłki nożnej
Miejskiego Klubu Sportowego „Siemianowice
Śląskie" w rozgrywkach rundy II sezonu
201 1/2012, w kategorii juniorów, prowadzonych
przez Śląski Związek Piłki Nożnej.
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w różnych sportach, w poszczególnych
kategoriach wiekowych oraz na poszczególnych
szczeblach rozgrywek, prowadzonych przez
odpowiednie związki sportowe, w 2012r. szermierka.
Udział w rozgrywkach ligowych Trampkarzy 2001
w Podokręgu Katowice w sezonie 201 1/2012
(runda wiosenna), chłopców rocznika 2001 i
młodsi UKS Jedność.
Przygotowanie oraz udział w wojewódzkich
zawodach Pływackich zawodników UKS Wodnik
Siemianowice - młodzicy rocznik 2002.
Przygotowanie oraz udział w wojewódzkich
zawodach Pływackich zawodników UKS Wodnik
Siemianowice - kategoria gimnazjum.
Udział w wojewódzkich zawodach Pływackich
zawodników UKS Wodnik Siemianowice młodzicy rocznik 2001.
Udział w wojewódzkich zawodach Pływackich
zawodników UKS Wodnik Siemianowice młodzicy rocznik 2000.
Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych
Ekstraklasy Futsalu organizowanych przez Futsal
Ekstraklasa Sp. z o.o. oraz Wydział Futsalu PZPN
w kategorii seniorów w drugiej rundzie oraz fazie
play-off sezonu 201 1/2012.
SUMA

2 000,00

2 000,00

5 000,00

5 000,00

17000,00

17000,00

8 500,00

8 500,00

7 500,00

7 500,00

6 000,00

6 000,00

2 000,00

2 000,00

2 900,00

2 900,00

3 000,00

3 000,00

2 300,00

2 300,00

1 800,00

1 800,00

30 000,00

Rezygnacja klubu
z dotacji przed
podpisaniem
umowy

200 000,00 zł

167 121,00 zł

II konkurs 2012
LP.

ORGANIZACJA

30.

Uczniowski Klub Sportowy
„Mustangi Michałkowickie SP
2"

31.

Uczniowski Klub Sportowy
„Mustangi Michałkowickie SP
2"

NAZWA ZADANIA

„Przygotowanie i udział w eliminacjach do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Hokeju
na Trawie w kategorii juniorki młodsze
prowadzonych przez Polski i Śląski Związek
Hokeja na Trawie"
„Przygotowanie i udział w Śląskiej LidzeTK
Dzieci prowadzonych przez Śląski Związek
Hokeja na Trawie"

PRZYZNANA
KWOTA

WYDATKOWANA
KWOTA
(STAN NA DZIEŃ
31.12.2012r.)

6 000,00

6 000,00

5 000,00

5 000,00

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

,

„Przygotowanie merytoryczne i taktyczne
Uczniowski Klub Sportowy
młodzieży oraz udział w rozgrywkach mlodziczek
„Mustangi Michałkowickie SP i młodzików w Hokeju na Trawie oraz w hokeju
2"
na Hali prowadzonych przez Śląski Związek
Hokeja na Trawie"
„Przygotowanie i udział w eliminacjach do
Uczniowski Klub Sportowy
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Hokeju
„Mustangi Michatkowickie SP
na Trawie w kategorii junior młodszy
2"
prowadzonych przez Polski i Śląski Związek
Hokeja na Trawie"
Udział w wojewódzkich zawodach Pływackich
Uczniowski Klub Sportowy
zawodników UKS Wodnik Siemianowice „WODNIK"
młodzicy rocznik 2000
Udział w wojewódzkich zawodach Pływackich
Uczniowski Klub Sportowy
zawodników UKS Wodnik Siemianowice „WODNIK"
młodzicy rocznik 2001
Udział w wojewódzkich zawodach Pływackich
Uczniowski Klub Sportowy
zawodników UKS Wodnik Siemianowice „WODNIK"
młodzicy rocznik 2002
Przygotowanie oraz udział w wojewódzkich
Uczniowski Klub Sportowy
zawodach Pływackich zawodników UKS Wodnik
„WODNIK"
Siemianowice - młodzicy rocznik 2003
Przygotowanie oraz udział w wojewódzkich
Uczniowski Klub Sportowy
zawodach Pływackich zawodników UKS Wodnik
„WODNIK"
Siemianowice - kategoria gimnazjum
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejski Klub Sportowy
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
"Siemianowiczanka"
Śląskie" w rozgrywkach rundy I sezonu 2012/2013
Siemianowice Śląskie
w kategorii Juniorzy prowadzonych przez Polski i
Śląski Związek Hokeja na Trawie
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejski Klub Sportowy
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
"Siemianowiczanka"
Śląskie" w rozgrywkach Śląskiej Ligi w kategorii :
Siemianowice Śląskie
dzieci w sezonie 2012/2013 prowadzonych przez
Śląski Związek Hokeja na Trawie
Przygotowanie i udział sekcji hokeja na trawie
Miejski Klub Sportowy
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
"Siemianowiczanka"
Śląskie" w rozgrywkach rundy I sezonu 2012/2013
Siemianowice Śląskie
w kategorii Juniorzy Młodsi prowadzonych
przez Polski i Śląski Związek Hokeja na Trawie
Przygotowanie i udział sekcji piłki ręcznej
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
Miejski Klub Sportowy
Śląskie" w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo
"Siemianowiczanka"
Śląska w kategorii juniorzy młodsi sezon
Siemianowice Śląskie
2012/2013 (I runda) organizowanych przez Śląski
Związek Piłki Ręcznej w Katowicach
Przygotowanie i udział sekcji piłki ręcznej
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
Miejski Klub Sportowy
Śląskie" w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo
"Siemianowiczanka"
Śląska w kategorii juniorzy sezon 2012/2013 (I
Siemianowice Śląskie
runda) organizowanych przez Śląski Związek Piłki
Ręcznej w Katowicach
Przygotowanie i udział sekcji tenisa stołowego w
Miejski Klub Sportowy
Wojewódzkich turniejach Klasyfikacyjnych dzieci
"Siemianowiczanka"
i młodzieży w sezonie 2012/2013 organizowanych
Siemianowice Śląskie
przez Śląski Związek Tenisa Stołowego w
Katowicach
Przygotowanie i udział sekcji piłki nożnej
Miejski Klub Sportowy
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
"Siemianowiczanka"
Śląskie" w rozgrywkach rundy 1 sezonu 2012/2013
Siemianowice Śląskie
w kategorii trampkarzy prowadzonych przez
Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice
Przygotowanie i udział sekcji piłki nożnej
Miejski Klub Sportowy
Miejskiego Klubu Sportowego "Siemianowice
"Siemianowiczanka"
Śląskie" w rozgrywkach rundy I sezonu 2012/2013
Siemianowice Śląskie
w kategorii Juniorów prowadzonych przez Śląski
Związek Piłki Nożnej
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
Międzyszkolny Uczniowski
sportowym w siatkówce w kategorii Mlodziczek
Klub Sportowy
na szczeblu Mistrzostw Śląska w rozgrywkach
„MICHAŁKOWICE"
prowadzonych przez Śląski Związek Piłki
Siatkowej
Międzyszkolny Uczniowski
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
Klub Sportowy
sportowym w siatkówce w kategorii Juniorów
„MICHAŁKOWICE"
(rocznik 1994/1995/1996) na szczeblu Mistrzostw

6 000,00

6 000,00

6 500,00

6 500,00

1 000,00

1 000,00

2 400,00

2 400,00

1 600,00

1 600,00

2 000,00

1 100,00

3 000,00

3 000,00

13 000,00

13 000,00

3 600,00

3 600,00

7 000,00

7 000,00

4 700,00

4 700,00

4 000,00

4 000,00

6 000,00

6 000,00

12 500,00

12500,00

12 500,00

12 500,00

3 700,00

3 700,00

4 500,00

3 896,00

49.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„START" Michałkowice

50.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„START" Michałkowice

51.

Uczniowski Klub Sportowy
"Wotodyjowski"

Śląska w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski
Związek Piłki Siatkowej
Przygotowanie i udział w rozgrywkach o
Mistrzostwo Śląska w piłce ręcznej juniorek
młodszych w pierwszej rundzie sezonu
2012/2013
Przygotowanie i udział w rozgrywkach o
Mistrzostwo Śląska w piłce ręcznej juniorek w
pierwszej rundzie sezonu 2012/2012
Przygotowanie i udział we współzawodnictwie
sportowym w różnych sportach, w kategoriach
dziecięcych i młodzieżowych prowadzonych przez
odpowiednie związki sportowe - szermierka.

4 500,00

4 500,00

5 000,00

5 000,00

5 500,00

5 500,00

120 000,00 zł* 118 496,00 zł
*wyjaśnienie: kwota zawiera środki, które zwrócono do budżetu po realizacji zadań z
I konkursu tj. różnicę między przyznaną kwotą dotacji a faktycznie wydatkowaną kwotą.
SUMA

Dotacje udzielone w trybie tzw. „małych grantów" przez Referat Sportu w Wydziale
Kultury, Promocji i Sportu;
LP.

ORGANIZACJA

1.

SKT „Falmenco"
2.

UKS „Jedność"

3.

UKS „Jedność"

NAZWA ZADANIA

„XXIX Mistrzostwa Polski Formacji
Tanecznych Polskiego Towarzystwa
Tanecznego i Federacji Tańca
Sportowego 20 12"
„Turniej Ligi Maluchów o Puchar
Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie"
„Piłkarska Gwiazdka Jedności"
SUMA

PRZYZNANA
KWOTA

WYDATKOWANA
KWOTA
(STAN NA DZIEŃ
31.12.2012r.)

10 000,00

10000,00

1 848,85

1 766,77

2 306,00

2 306,00

14 154,85 zł

14 072,77 zł

Dotacje przekazane w ramach konkursów przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich:
LP.

ORGANIZACJA

1.

Zgromadzeniem Sióstr
Boromeuszek Dom
Pomocy Społecznej, ul.
Barbary 5

2.

Stowarzyszenie
Siemianowicki Klub
Abstynentów „Szafran"

3.

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Zarząd Miejski
Siemianowice Śląskie

4.

Siemianowickie
Stowarzyszenie

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA

WYDATKOWANA
KWOTA
(STAN NA DZIEŃ
31.12.2012r.)

156000,00

156000,00

Prowadzenie zajęć świetlicowych dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

9 000,00

9 000,00

Prowadzenie zajęć świetlicowych dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

7 000,00

7 000,00

Prowadzenie zajęć świetlicowych dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

34 000,00

34 000,00

Prowadzenie ośrodka wsparcia w
formie Dziennego Domu Pomocy
Społecznej dla 20 osób

Pomocy „Narnia"

5.

Siemianowickie
Stowarzyszenie
„Wzajemna Pomoc"

Udzielanie pomocy psychospołecznej i
prawnej rodzinom dotkniętym
problemem uzależnień wraz z
udzielaniem schronienia osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie i
bezdomnym i pełnienie całodobowych
dyżurów w miejscu udzielania
schronienia.
SUMA

90 000,00

90 000,00

296 000,00 zł

296 000,00 zł

4. Ilość przeprowadzonych spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych:
• W całym 2012 r. zorganizowano 9 spotkań z przedstawicielami organizacji. Cztery z
wyżej wymienionych spotkań dotyczyły tworzenia i obsługi nowej strony internetowej
poświęconej
siemianowickiemu
trzeciemu sektorowi
www.siop.siemianowice.pl.
Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem strony społecznej. Wzięło w nich
udział od 8 do 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Pozostałe 5 spotkań było połączonych z krótkimi szkoleniami merytorycznymi
(zasady organizowania zbiórek publicznych, pisanie wniosków o dotacje, sposoby
pozyskiwania środków na działalność stowarzyszeń). Uczestniczyło w nich od 3 do 8
organizacji.
Przeprowadzone zostały 2 szkolenia dotyczące przygotowania wniosków o dotacje
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej; w pierwszym udział wzięło dwóch
przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych, natomiast w drugim
szkoleniu udział wzięło trzech przedstawicieli
siemianowickich organizacji
pozarządowych.
5. Inne formy współpracy:
• strona internetowa: W 2012 roku powstała nowa strona internetowa dla organizacji
pozarządowych: www.siop.siemianowice.pl. Portal charakteryzuje się między innymi
tym, że informacje na nim umieszczane pochodzą zarówno od Urzędu Miasta jak
i organizacji pozarządowych. Nowa strona była tworzona w ramach" zadania 10.
„Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania „mapy aktywności" organizacji
pozarządowych na terenie gminy" projektu „Urządźmy się Mądrze - Kształcenie
Podstawą do Poprawy Jakości Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie"
współfinansowanego przez z Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, podziałanie 5.2.1.
Portal był tworzony wspólnie z przedstawicielami organizacji. Przez cały rok były
prowadzone konsultacje i spotkania w zakresie funkcjonalności portalu. Na stronie
znajdują się następujące informacje: najważniejsze wydarzenia wraz ze zdjęciami
dotyczące organizacji pozarządowych, zakładka dotycząca konsultacji, ogłoszonych
konkursów, małych grantów, informacja o wszystkich stowarzyszeniach z Siemianowic
Śląskich z podziałem na profil działalności, przepisy prawa i wzory druków. W zakładce
kontakt, zawarty jest wykaz osób do kontaktu z konkretnych komórek organizacyjnych
Urzędu wraz z określeniem działalności tych komórek w zakresie współpracy
z organizacjami.

• kampania na rzecz przekazywania 1% podatku dla organizacji z Siemianowic
Śląskich: Urząd Miasta w ramach współpracy pozafmansowej wsparł w 2012 r.
Organizacje Pożytku Publicznego z Siemianowic Śląskich w ich staraniach o pozyskanie
1% podatku. Kampania na rzecz organizacji pożytku publicznego miała miejsce
w dwutygodniku Nowe Siemianowice, który ukazuje się w wersji papierowej i
internetowej. W czasopiśmie przez kilka numerów z rzędu prezentowano bezpłatnie
poszczególne organizacje z Siemianowic, które mają status OPP. Informacja o
przekazywaniu 1% na rzecz lokalnych organizacji zamieszczona była także na stronie
www.um.siemianowice.pl/siop.
• organizacja „Targów Organizacji Pozarządowych"- prezentacji stowarzyszeń
Targi Organizacji Pozarządowych odbyły się 15 września na terenie Parku Tradycji,
podczas Dni Siemianowic Śląskich. Na Targach zaprezentowało się w sumie 10
stowarzyszeń. Przedstawiciele trzeciego sektora, poza uczestnictwem w samej imprezie,
włączyli się w organizację imprezy.
• wspólorganizacja seminarium dla organizacji pozarządowych wspólnie z Ośrodkiem
Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna. Seminarium odbyło się 23 stycznia
2012r., dotyczyło: m.in. źródeł finansowania działalności statutowej, praw i obowiązków
stowarzyszeń, wolontariatu i możliwości współpracy międzysektorowej. Seminarium było
realizowane w ramach projektu „Profesjonalizm = skuteczność" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 5.4.2 realizowanego przez Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych.
• pomoc merytoryczna i doradcza:
-udzielanie
członkom organizacji bezpłatnego poradnictwa
i konsultacji
za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz w siedzibie urzędu
i siedzibach organizacji; w ramach poradnictwa najczęściej poruszano następujące tematy:
metody rozwiązywania problemów finansowych i organizacyjnych w stowarzyszeniach,
pozyskiwanie środków publicznych i prywatnych, promocja działań organizacji, w tym
umieszczenie informacji na stronie Siemianowickiego Informatora Organizacji
Pozarządowych i w Pulsie Miasta; spotkania konsultacyjne odbywały się przez cały rok,
średnio 3 razy w tygodniu;
-przesyłanie emaili z bieżącymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania trzeciego
sektora do wszystkich organizacji, które znajdują się w bazie adresowej pełnomocnika ds.
organizacji pozarządowych; w ciągu roku wysłano ok. 130 emaili, które dotyczyły
głównie następujących tematów: terminy spotkań, informacje dotyczące szkoleń
i realizowanych projektów na terenie województwa śląskiego, możliwe formy współpracy
z urzędem, konkursy grantowe ogłaszane przez urząd miasta, konkursy grantowe z innych
źródeł niż urząd miasta, udzielanie poradnictwa organizacjom;
-pomoc merytoryczna w ubieganiu się o środki pochodzące z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
• pomoc Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most" przy
realizacji projektu skierowanego do siemianowickich organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie „Most" w 2012 r. realizowało w Siemianowicach Śląskich projekt
„Region aktywnych organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania
NGO w woj. śląskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie

5.4.2,
mający
na
celu
wsparcie
lokalnych
organizacji
pozarządowych
i profesjonalizację ich działań. Urząd Miasta wsparł stowarzyszenie pomagając
w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi organizacjami, które udostępniły bezpłatnie swoje
pomieszczenia na realizację projektu (organizacja bezpłatnych szkoleń oraz prowadzenie
punktu konsultacyjnego) i same wzięły w nim udział.
• konsultacje z organizacjami pozarządowymi: W 2012r. przeprowadzono
20 konsultacji z organizacjami pozarządowymi na podstawie Uchwały nr 666/2010 Rady
Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie „Określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustaw}' z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji" z 24 czerwca 2010 r., w
tym także projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
W związku z tym, że Program współpracy jest najważniejszym dokumentem dla
organizacji pozarządowych był on konsultowany z organizacjami w szerszym zakresie:
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej z możliwością wnoszenia uwag
oraz poprzez organizację spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
• uczestnictwo
przedstawicieli organizacji
pozarządowych
w zespołach
opiniujących wnioski: Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział
w komisjach opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach
ofert, organizowanych przez Referat Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu oraz
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich.
• współorganizacja imprez:
- Urząd Miasta współorganizował różnego typu imprezy z 13 organizacjami
pozarządowymi. Były to między innymi festyny, imprezy sportowe i zawody, akcja zima
i akcja lato, zawody sportowe.

- Siemianowickie Centrum Kultury - współorganizowało imprezy z 10 organizacjami
pozarządowymi,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - współorganizował imprezy z 6 organizacjami
pozarządowymi,
- Muzeum Miejskie - współorganizowało imprezy z 10 organizacjami pozarządowymi,
- Miejska Biblioteka Publiczna - współorganizowała imprezy z 4 organizacjami
pozarządowymi.
• patronaty Prezydenta Miasta:
W 2012 roku organizacje pozarządowe chętnie korzystały z procedury Patronatu
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, dodatkowo (poza patronatem) organizacje
otrzymały także od Urzędu Miasta wsparcie logistyczne lub rzeczowe. W sumie 26
organizacji pozarządowych skorzystało z patronatów.
• wynajem lokali od Urzędu Miasta, na preferencyjnych warunkach:
Lokale wynajmowane są na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1766/2010
z dnia 11.08.2010 w sprawie: podziału miasta Siemianowice Śląskie na strefy (dla potrzeb
ustalenia czynszów najmu i dzierżawy), ustalenia wysokości stawek czynszowych za
10

lokale użytkowe oraz za dzierżawę nieruchomości, a także wprowadzenia regulaminu
organizowania i przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych
i wydzierżawianie nieruchomości, z późn. zm.
-Ilość lokali będących przedmiotem najmu dla organizacji społecznych w 2012 roku 8.
-

wynajem lokali od miejskich jednostek organizacyjnych, na preferencyjnych
warunkach:
Poniżej przedstawione są dane dotyczące wynajmowania przez miejskie jednostki
organizacyjne pomieszczeń na realizację działań statutowych przez organizacje społeczne
w 2012 r:
- Siemianowickie Centrum Kultury - wynajmowanie pomieszczeń dla 18 organizacji
pozarządowych,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wynajmowanie pomieszczeń i obiektów dla
18 organizacji pozarządowych (w tym 6 spoza Siemianowic Śląskich),
- Miejska Biblioteka Publiczna - wynajmowanie pomieszczeń dla 3 organizacji
pozarządowych.
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Podsumowanie
Współpraca Miasta Siemianowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2012
roku przebiegała zarówno w sferze finansowej, jak i pozafinansowej. Objęła nowe formy (np.
nową stronę internetową) i przyczyniła się do wzmocnienia relacji Urzędu Miasta
z organizacjami pozarządowymi.
Większa ilość prowadzonych konsultacji z organizacjami, częste spotkania niż w
latach poprzednich z przedstawicielami stowarzyszeń rozwinęły współpracę w zakresie
informowania się o kierunkach działalności i współdziałania na rzecz społeczności lokalnej.
Szkolenia przygotowywane według zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli
organizacji podniosły zakres wiedzy przedstawicieli stowarzyszeń na temat trzeciego sektora
tj. sektora organizacji pozarządowych.
Współpraca finansowa opierała się na przekazywaniu dotacji, w sumie w budżecie
miasta przeznaczono 611 000,00 zł z czego organizacje wykorzystały 595 689,77 zł.
Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych w obszarze sportu i
polityki społecznej. Organizacje sportowe wykorzystały 299 689,77 zł. Z tego 285 617, 00 zł
wykorzystano na zadania publiczne realizowane w ramach dotacji konkursowych i 14 154,85
zł w trybie „małych grantów". Organizacje społeczne wykorzystały 296 000,00 zł.
Współpraca Miasta Siemianowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi odbywała
się na wielu płaszczyznach. Różnorodne formy wsparcia były oferowane organizacjom
zarówno przez Urząd Miasta jak i miejskie jednostki organizacyjne.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oceniana jest
pozytywnie.
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Uzasadnienie
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok
2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" zostało przyjęte uchwałą 127/2011
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 27.10.2011 oraz uchwałą nr
160/2011 w sprawie: częściowej zmiany załącznika do uchwały nr 127/2011 „Program
współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie" z dnia 15.12.2011. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie, art. 5a
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 234 z 2010r. póz. 1536 z późn .zm.).

Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. organiza*j£frozarządowych
mgr Marta Grzywocz-Owor
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