Piekary Śląskie, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie
z organizacjami pozarządowymi w roku 2013”
przyjętego Uchwałą Nr XXIII/330/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012r.
I. Współpraca finansowa
Zlecanie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) w trybie otwartego konkursu ofert.
1. zadanie publiczne- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
a. Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”.






forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 13 grudnia 2012 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.770.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
okres realizacji zadania: od 7 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta
PIĄTKA”, Piekary Śląskie, ul. Damrota 19 – kwota dotacji 70.000,00 zł.
( zarządzenie Nr ORo.0050.7.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
4 stycznia 2013 r.)




zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

b. Otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla
osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin”.






forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 13 grudnia 2012 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.769.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
okres realizacji zadania: od 7 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta
PIĄTKA”, Piekary Śląskie, ul. Damrota 19 – kwota dotacji 30.000,00 zł.
( zarządzenie Nr ORo.0050.8.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
4 stycznia 2013r.)




zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

c. Otwarty konkurs ofert pn. ”Organizacja działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych”
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o
o

forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 18 grudnia 2012 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.792.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych)
okres realizacji zadania: od 9 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.,
wyniki konkursu:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Piekary Śląskie, ul. Konstytucji 3 Maja
44/III/4 – kwota 35.000 zł;
Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja,
Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7-kwota 40.000 zł,

( zarządzenie Nr ORo.0050.13.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9
stycznia 2013 r.)



zawarto 2 umowy na realizację zadania,
dotacje wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

2. zadanie publiczne-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
d. Otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na
terenie miasta Piekary Śląskie”.







forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 1 lutego 2013 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.62.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 265 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć
tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 1 marca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Dzielnicowy Klub Sportowy „Czarni” Kozłowa-Góra,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży rocznika 1994 i młodszych oraz seniorów w
zakresie piłki nożnej w dzielnicy Kozłowa Góra”; kwota dotacji: 20 000,00 zł;
o Uczniowski Klub Sportowy „La Basket”,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym w koszykówce dziewcząt na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2013
roku”; kwota dotacji: 12 840,00 zł;
o Górniczy Klub Sportowy „Andaluzja” Brzozowice-Kamień,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących działalność na
terenie Miasta Piekary Śląskie w zakresie podnoszenia ciężarów”; kwota
dotacji: 14 840,00 zł;
o Górniczy Klub Sportowy „Andaluzja” Brzozowice-Kamień,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących działalność na

2

terenie Miasta Piekary Śląskie w piłce nożnej w rejonie Brzozowice-Kamień”;
kwota dotacji: 41 520,00 zł;
o Klub Sportowy „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
portowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących działalność na
terenie Miasta Piekary Śląskie”; kwota dotacji: 20 000,00 zł;
o Uczniowski Klub Sportowy „Net”,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących działalność na
terenie
Miasta
Piekary Śląskie –
piłka siatkowa
dziewcząt”;
kwota dotacji: 13 840,00 zł;
o Ośrodek Sztuk Walki „TRIADA” w Piekarach Śląskich,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących działalność na
terenie Miasta Piekary Śląskie”; kwota dotacji: 7 900,00 zł;
o Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Biały” Piekary Śląskie,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie
sportowym w gimnastyce sportowej mężczyzn”; kwota dotacji: 18 000,00 zł;
o Klub Sportowy „Piekary”,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie
sportowym Juniorów oraz Seniorów w zakresie piłki nożnej”;
kwota dotacji 21 220,00 zł;
o Uczniowski Klub Sportowy „Dojo”
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu walki dziewcząt i chłopców
(JUDO)”; kwota dotacji 6 100,00 zł.
o Górniczy Klub Sportowy „Olimpia” Piekary Śląskie,
nazwa zadania: „Piłka ręczna mężczyzn w kategorii seniorów, młodzieży i
dzieci”; kwota dotacji 56 500,00 zł.
o Uczniowski Klub Sportowy „Azaria”
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie
sportowym Mażoretek i Cheerleaderek”; kwota dotacji 3 500,00 zł.

zarządzenie Nr ORo.0050.147.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
13 marca 2013 r.)



zawarto 12 umów na realizację zadania,
dotacje rozliczono w terminie i wykorzystano w całości za wyjątkiem UKS „Orzeł
Biały” (zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5593,97 zł)

e. II Otwarty konkurs ofert pn. „Podnoszenie poziomu sportowego podmiotów
działających na terenie Miasta Piekary Śląskie poprzez szkolenie i udział w
rozgrywkach sportowych”.


ogłoszenie konkursu: 20 marca 2013 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.161.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
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wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 28 740,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy
siedemset czterdzieści złotych ).
okres realizacji zadania: od 1 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Klub Sportowy „Orkan” Dąbrówka Wielka,
nazwa zadania: „Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach piłki nożnej
dzieci, młodzieży i dorosłych w rejonie Dąbrówki Wielkiej”; kwota dotacji:
24 740,00 zł;
o Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Master”,
nazwa zadania: „Podnoszenie poziomu sportowego podmiotów działających
na terenie Miasta Piekary Śląskie poprzez szkolenie i udział w zawodach”;
kwota dotacji: 4 000,00 zł;

( zarządzenie Nr ORo.0050.227.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
12 kwietnia 2013 r.)



zawarto 2 umowy na realizację zadania,
dotacje wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

3. zadanie publiczne- w y poc z y ne k dz ie c i i m ł odz ie ż y
f.

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja zamiejscowych form spędzania wakacji przez
piekarskie środowisko dzieci i młodzieży, w tym kolonii charytatywnych”







forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania
ogłoszenie konkursu: 22 kwietnia 2013 r.( zarządzenie Nr ORo.0050.234.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych)
okres realizacji zadania: od 17 czerwca 2013r. do 31 sierpnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Marii Panny i św.
Bartłomieja, Piekary Śląskie, ul. ks. Ficka 7 – kwota dotacji 25.000 zł.
o Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej, Piekary Śląskie, ul.
Żwirki 17 – kwota dotacji 12.800 zł.
o Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny, Piekary Śląskie, ul.
Konstytucji 3 Maja 36 – kwota dotacji 5.000 zł.
o Komenda Hufca ZHP, Piekary Śląskie, ul. Poniatowskiego 1a – kwota
dotacji 31.800 zł.
(zarządzenie Nr ORo.0050.301.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
21 maja 2013r.)




zawarto 4 umowy na realizację zadania,
dotacje wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

4. zadanie publiczne- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
g. Otwarty konkurs ofert pn. ”Organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej
troski z terenu Piekar Śląskich”
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forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 31 października 2013 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.616.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie)
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 2 grudnia 2013 r. do 23 grudnia 2013 r.
wyniki konkursu:
o Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Konstytucji 3 Maja 44/III/4kwota dotacji 15.000,00 zł
(zarządzenie Nr ORo.0050.671.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27
listopada 2013r.)
zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

5. zadanie publiczne- w zakresie kultury
h. Otwarty konkurs ofert pn. „Spotkania z muzyką- organizacja koncertów pieśni
chóralnych jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania
lokalnych tradycji śpiewaczych”






forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 1 lutego 2013r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr ORo.0050.61.2013 )
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
wyniki konkursu:
o Parafia Rzymsko – Katolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny i Św.
Bartłomieja
nazwa zadania: „Spotkanie z muzyką – organizacja koncertów pieśni
chóralnej jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz
umacnianie lokalnych tradycji śpiewaczych”, kwota dotacji 3 000,00 zł.
(zarządzenie Nr ORo.0050.112.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
26 lutego 2013r.)




zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację rozliczono w terminie i wykorzystano w całości.

i.

Otwarty konkurs ofert pn. „Spotkania z muzyką- organizacja koncertów pieśni
chóralnych jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania
lokalnych tradycji śpiewaczych”



forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 8 marca 2013r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr ORo.0050.137.2013 )
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
wyniki konkursu:
o Śląski Związek Chórów i Orkiestr
nazwa zadania: Zorganizowanie cyklu koncertów pieśni religijnych w wykonaniu
chóru „Św. Barbary” z Piekar Śląskich” , kwota dotacji 2 700,00 zł;
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o

o

Śląski Związek Chórów i Orkiestr
nazwa zadania: Organizacja wyjazdu chóru „Halka” na Międzynarodowy Festiwal
Chóralny we Francji jako forma kulturalnej promocji miasta, kwota dotacji
9 300,00 zł
Śląski Związek Chórów i Orkiestr
nazwa zadania: Promowanie śląskiej kultury śpiewaczej oraz Miasta Piekary
Śląskie na Węgrzech, poprzez organizowanie koncertów chóralnych oraz w nich
udział, przez Śląski Chór Górniczy Polonia Harmonia, kwota dotacji 5 000,00 zł;

(zarządzenie Nr ORo.0050.211.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
5 kwietnia 2013r.)



zawarto 3 umowy na realizację zadania,
dotacje rozliczono w terminie i wykorzystano w całości.

6. zadanie publiczne- w zakresie edukacji
j.






Otwarty konkurs pn. ”Organizacja cyklicznych zajęć edukacyjnych dla mieszkańców
Piekar Śląskich w wieku emerytalnym”

forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 11 marca 2013 r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr ORo.0050.141.2013)
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
wyniki konkursu:

o Stowarzyszenie „Nasze Piekary” ul. Bytomska 105
nazwa zadania „Organizacja cyklicznych zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Piekar
Śląskich”- kwota dotacji 7.000 zł
(zarządzenie Nr ORo.0050.237.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24
kwietnia 2013r.)



zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację rozliczono w terminie, niewykorzystana kwota dotacji 231,30 zł .

7. zadanie publiczne-ochrona i promocja zdrowia
k. Otwarty konkurs ofert pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście
Piekary Śląskie”






forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania
ogłoszenie konkursu: 22 lutego 2013 r.( zarządzenie Nr ORo.0050.100.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w
Katowicach, ul. PCK 8 – kwota dotacji 5.000 zł.

6

(zarządzenie Nr ORo.0050.164.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22
marca 2013r.)


l.

zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono.

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja działań
rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii”






samopomocowych

służących

forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania
ogłoszenie konkursu: 22 lutego 2013 r.( zarządzenie Nr ORo.0050.101.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Wspólnota Amazonek „Feniks” z/s w Piekarach Śląskich ul. Piłsudskiego
5 – kwota dotacji 5.000 zł.
(zarządzenie Nr ORo.0050.169.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26
marca 2013r.)




zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono.

m. Otwarty konkurs ofert pn. Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane
z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie”






forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 6 lutego 2013 r.( zarządzenie Nr ORo.0050.70.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 4 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r.
wyniki konkursu:
o Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i
Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wiejska 2 – kwota
dotacji 5.000 zł.

(zarządzenie Nr ORo.0050.120.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1
marca 2013r.)



zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono.

n. Otwarty konkurs ofert pn .”Wyjazdy profilaktyczno
z podwyższonym i wysokim poziomem ołowiu we krwi”





–

lecznicze

dla

dzieci

forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania
ogłoszenie konkursu: 22 kwietnia 2013 r. (zarządzenie Nr ORo.0050.233.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie),
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
okres realizacji zadania: od 17 czerwca 2013r. do 31 sierpnia 2013r
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wyniki konkursu:
o Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”, Piekary Śląskie, ul.
Oświęcimska 43 – kwota dotacji 15.000 zł.
(zarządzenie Nr ORo.0050.276.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15
maja 2013r.)




zawarto 1 umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.

8. zadanie publiczne-ratownictwo i ochrona ludności
o. Otwarty konkurs pn.
przedmedycznej”






Zorganizowanie

zawodów

sprawnościowych

i

pomocy

forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania
ogłoszenie konkursu: 27 marca 2013 r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr ORo.0050.177.2013)
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych)
okres realizacji zadania: od 16 maja 2013 r. do 15 listopada 2013 r.
wyniki konkursu:

o

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska - Hufiec Piekary
Śląskie im. Hatki, Hadasia i Tomy z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul.
Poniatowskiego 1a – kwota dotacji 9 300,00 zł.

(zarządzenie Nr ORo.0050.256.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 maja
2013r.)



zawarto jedną umowę na realizację zadania,
dotację wydatkowano w całości i rozliczono w terminie.
p. Otwarty konkurs pn. „Zorganizowanie w szkołach szkolenia dot. bezpieczeństwa nad
akwenami wodnymi, bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach wodnych.
Zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów
wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.







forma zlecenia zadania publicznego-wsparcie polegające na udzieleniu dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania,
ogłoszenie konkursu: 27 marca 2013 r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr ORo.0050.179.2013)
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
przedmiotowego zadania: 10.700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych)
okres realizacji zadania: od 16 maja 2013 r. do 15 listopada 2013 r.
wyniki konkursu:
o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Piekarach
Śląskich– kwota dotacji 10 700,00 zł.
(zarządzenie Nr ORo.0050.257.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6
maja 2013r.)
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zawarto jedną umowę na realizację zadania,
dotację rozliczono w terminie, zwrócono niewykorzystaną kwotę 3,81 zł.

II. Współpraca pozafinansowa
a) Ustalono preferencyjną stawkę czynszową na wynajem lokali użytkowych dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, polegającą na obniżeniu
o 95% wysokości comiesięcznego czynszu najmu ustalonego zgodnie z zasadami prawa
miejscowego
Wykaz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym
udzielono preferencyjnej stawki czynszowej na wynajem gminnych lokali użytkowych

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Adres lokalu użytkowego
w Piekarach Śląskich

1.

Polski Związek Wędkarski Okręg Katowicki Koło Nr
41”RELAKS” w Piekarach Śląskich

ul. Miarki 1

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Hatki,
Hadasia i Tomy w Piekarach Śląskich

ul. Poniatowskiego 1A

3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Piekarach Śląskich

ul. Prymasa Wyszyńskiego 26

4.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Piekarach
Śląskich

ul. Konstytucji 3 Maja 44/III/4

5.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Chorzów

ul. Generała Kleeberga 1/I/1

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Śląskich

ul. Roździeńskiego 36

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej

ul.. Przyjaźni 200a

8.

Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub
Abstynenta „PIĄTKA”

ul. Damrota 19

9.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Katowicach

ul. Generała Ziętka 60

10.

Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i
Słabowidzących „KoMar” Piekary Śląskie

ul. Generała Maczka 13

b) prowadzono konsultacje dla organizacji pozarządowych na okoliczność organizowanych
otwartych konkursów ofert oraz sprawozdań z wykorzystania dotacji gminnych;
c) konsultowano z piekarskimi organizacjami pozarządowymi projekt Programu współpracy
Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 oraz 16 projektów aktów
prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie.
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III. Mierniki efektywności
Miernikami efektywności realizacji Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami
pozarządowymi w roku 2013 są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 16,
liczba unieważnionych otwartych konkursów ofert- 0
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert- 34
liczba zawartych umów o powierzanie wykonania zadania publicznego -0
liczba zawartych umów o wsparcie wykonania zadania publicznego- 34,
liczba umów zerwanych lub unieważnionych o powierzenie lub wsparcie wykonania
zadania publicznego - 0,
liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, z pominięciem otwartego
konkursu ofert (art. 19a ustawy tzw. ”mała dotacja”)- 0,
wysokość kwot przekazanych dotacji w zakresie priorytetowych zadań publicznych
ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca Piekar Śląskich
–ogółem-606.600,00 zł; 11 zł/jednego mieszkańca,
liczba podmiotów Programu realizujących zadania publiczne w oparciu o przekazane
dotacje-31,
liczba podmiotów Programu realizujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu
o przekazane dotacje-0
Sporządziła Barbara Gruszka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
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