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I. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki
i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
1.1. Otwarte konkursy ofert.
Z uwagi na panujący w 2021 roku stan epidemii oraz podjęcie działań mających na celu
zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nie
ogłaszał otwartych konkursów ofert na realizację zadań w ww. zakresie.
1.2. Dotacje udzielone na podstawie art. 19a ustawy, tzw. „małe granty”.
W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe
granty”, w 2021 roku wpłynęły 2 oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony
dóbr kultury:
LP. NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA W ZŁ

1.

Fundacja Muzyczna
Orkiestry KWK Anna imienia
Wiktora Kamczyka

„Koncert Wielkanocny”

5 200,00 zł

2.

Fundacja Wspieramy

„Koncert Wiosennego Czarowania 3 500,00 zł
dla uczczenia 100 rocznicy III
Powstania Śląskiego – Droga do
Polski”

Decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, żadna ze złożonych ofert nie otrzymała dotacji na
wsparcie realizacji zadania publicznego. Pierwsza z ofert nie spełniła wymogów formalnych,
natomiast w przypadku drugiej oferty Zarząd nie uznał celowości realizacji zadania.
2. Zadania publiczne w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego dnia 15 października 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.
W otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego
punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie w 2021 roku wpłynęło łącznie 20 ofert. Po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję w sprawie powierzenia
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prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku poniższym organizacjom:
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PSZOWIE:
NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

Fundacja Togatus PRO „Prowadzenie punktu w Urzędzie Miasta
BONO z Olsztyna
Pszów – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej”

64 020,00 zł

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W RADLINIE:
NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

Stowarzyszenie na
Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego
„DOGMA” z Katowic

„Prowadzenie w 2021 roku punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie wodzisławskim w Centrum Usług
Społecznych w Radlinie”

64 020,00 zł

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W GORZYCACH:
NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA DOTACJI

Stowarzyszenie na
Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego
„DOGMA” z Katowic

„Prowadzenie w 2021 roku punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie wodzisławskim w Gminnym
Centrum Kultury w Gorzycach”

64 020,00 zł
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Dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie nie otrzymały
następujące podmioty:
LP. NAZWA OFERENTA

PRZYCZYNA NIEPRZYZNANIA DOTACJI

1.

Stowarzyszenie Pactum z Dębna

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa oferta zajęła 2 miejsce na liście
Obywatelskiego „DOGMA” z Katowic
rankingowej

3.

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza oferta zajęła 4 miejsce na liście
rankingowej

4.

Fundacja Instytut Zmian z Warszawy

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”
oferta nie spełniła wymogów
z Raciborza
formalnych

6.

Fundacja Obrony Praw Człowieka DURA LEX, oferta zajęła 3 miejsce na liście
SED LEX z Rybnika
rankingowej

7.

Instytut Pracy i Edukacji z Gliwic

oferta nie spełniła wymogów
formalnych

oferta nie spełniła wymogów
formalnych

oferta nie spełniła wymogów
formalnych

Ponadto 5 ofert wpłynęło na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Radlinie
i Gorzycach, jednakże punkty te w ogłoszeniu konkursowym przeznaczone były w pierwszej
kolejności na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i dlatego oferty na
prowadzenie punktów pomocy prawnej mogły zostać rozpatrzone tylko wtedy, gdyby oferty
złożone na prowadzenie punktów poradnictwa obywatelskiego nie spełniłyby wymogów
formalnych. W związku z powyższym oferty na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej w Radlinie i Gorzycach nie zostały rozpatrzone.
3. Zadania publiczne z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
1) ze względu na panujący w 2021 roku stan epidemii oraz podjęcie działań mających na
celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Powiatu
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Wodzisławskiego nie ogłosił otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej.
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przekazało w 2021 roku
dwie dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego (w ramach
umów wieloletnich dla organizacji wyłonionych w otwartych konkursach ofert
ogłoszonych w 2018 roku i 2019 roku). Dotacje otrzymały następujące podmioty:
LP.

NAZWA PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

PRZEKAZANA
KWOTA DOTACJI

1.

Caritas Archidiecezji
Katowickiej

„Prowadzenie ośrodka
wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi”

847 509,00 zł

2.

Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności Bożej
w Wodzisławiu Śląskim

„Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie”

1 523 110,00 zł
(w tym dodatkowe
środki w wysokości
35 501,00 zł
z Funduszu
Przeciwdziałania
Covid-19)

3) W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało dotacje w wysokości
229 243,00 zł dla organizacji pozarządowych bez trybu konkursowego. Dotacje
otrzymały następujące podmioty:
LP.

NAZWA PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

PRZEKAZANA
KWOTA DOTACJI

1.

Stowarzyszenie „Czyń
Dobro”

„Balik karnawałowy kluczem
do społecznej integracji osób
niepełnosprawnych
intelektualnie"

2 460,00 zł

2.

Stowarzyszenie „Czyń
Dobro”

„Półkolonie letnie – letnia
fabryka wyobraźni"

4.

Wodzisławskie
Stowarzyszenie Amazonek

„Szlakiem atrakcji
turystycznych Dolnego Śląska"

10 335,00 zł

5.

Stowarzyszenie „Radlińska
Przystań”

„Równe szanse"

4 902,00 zł
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6 390,00 zł

6.

Polski Związek
Niewidomych Koło
w Wodzisławiu Śl.

„Zwiedzamy Polskę”

38 360,00 zł

7.

Polski Związek
Niewidomych Koło
w Wodzisławiu Śl.

„Biesiada z kulturą”

4 380,00 zł

8.

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
w Wodzisławiu Śląskim

„Dzień Dziecka”

1 728,00 zł

9.

Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Św.
Hiacynta i Franciszek
Warsztat Terapii
Zajęciowej w Wodzisławiu
Śląskim

dotacja na działalność bieżącą
WTZ

95 418,00 zł

10.

Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej
w Wodzisławiu Śląskim

dotacja na działalność bieżącą
DPS

65 270,00 zł

Dotacje przyznane zostały na podstawie następujących przepisów prawa:






Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 573 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r. poz. 926 ze zm.) w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2284).
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II. ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w 2021 roku nie
organizowano szkoleń, spotkań i warsztatów dla organizacji pozarządowych. Wydział Funduszy
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych prowadził natomiast w okresie od 14 października do 27
października 2021 roku konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 roku” w następujących
formach:
1) pisemna opinia skierowana do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. do Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 14 października do 27
października 2021 r.;
2) otwarte konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 21 października
2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim; konsultacje
możliwe były również telefonicznie.
3) konsultacje z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęła żadna propozycja zmian.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

III. KONSULTOWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010
roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
konsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego (PRDPP) projekty uchwał Rady Powiatu w następujących sprawach:
1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół
i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania (opinia PRDPP nr 1/2021 z dnia 17.02.2021 roku),
2) zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017
roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski (opinia PRDPP nr 2/2021 z dnia
17.02.2021 roku),
zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca
2019 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (opinia
PRDPP nr 3/2021 z dnia 18.03.2021 roku),
zmiany Uchwały Nr IV/63/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród
Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury (opinia PRDPP nr 4/2021 z dnia 18.03.2021 roku),
zmiany Uchwały Nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019
roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych
nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w
działalności sportowej (opinia PRDPP nr 5/2021 z dnia 18.03.2021 roku),
zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012
roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (opinia PRDPP nr
6/2021 z dnia 14.07.2021 roku),
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Wodzisławskiego (opinia PRDPP nr 7/2021 z dnia 21.10.2021 roku),
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022
rok” (opinia PRDPP nr 8/2021 z dnia 21.10.2021 roku).
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IV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z organizacjami
pozarządowymi poprzez udział przedstawicieli NGO w Powiatowej Radzie Rynku Pracy.
W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy, które dotyczyły
opiniowania kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia na 2021 roku oraz opiniowania wniosków
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W roku 2020/2021 w ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu
Śląskim udzielił wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym lub podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020,
poz. 374. W oparciu o art. 15zzda ww. ustawy udzielono pożyczki 40 organizacjom na łączną
kwotę 147 400,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej oraz
przyznano 4 podmiotom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników na łączną
kwotę 21 000,00 zł.
2. W 2021 roku odbyło się 9 spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, która powołana została zarządzeniem nr 21/2019 Starosty
Wodzisławskiego z dnia 18 marca 2019 roku. Członkami Rady są przedstawiciele organizacji
pozarządowych: Joanna Rduch-Kaszuba – Stowarzyszenie „Radlińska Przystań”, Barbara
Wojciechowska – Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, Sylwia
Koczy – Stowarzyszenie przy Dziupli, Teresa Plewnia – Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim oraz Bożena Świerczek – Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek. Jest to zespół opiniodawczy i doradczy władz
Powiatu, funkcjonujący w oparciu o ustawę o rehabilitacji i zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz stosowne przepisy wykonawcze.
W 2021 roku tematyka spotkań dotyczyła:
 realizowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 integracji osób niepełnosprawnych poprzez wspólne spotkania stowarzyszeń oraz
wymianę poglądów,
 oceny realizacji programów,
 przedstawienia sprawozdania z posiedzenia Sejmiku Śląskiego ds. Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach,
 opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
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3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, korzystając ze swej bazy
mailingowej, na bieżąco przekazywał organizacjom pozarządowym różnego rodzaju
wiadomości dotyczące naborów do konkursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, konsultacji
projektów uchwał, a także informacje na temat obowiązujących przepisów dotyczących
funkcjonowania organizacji.
4. Na stronie internetowej Powiatu na bieżąco aktualizowano podstronę dedykowaną
organizacjom pozarządowym pn. „DLA NGO”. W zakładce publikowane są m.in. informacje na
temat otwartych konkursów ofert na zadania publiczne, projekty aktów prawa miejscowego,
które podlegają konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, roczny Program współpracy
oraz sprawozdania z realizacji Programu. Ponadto udostępniane są tam komunikaty o
szkoleniach i spotkaniach adresowanych do przedstawicieli trzeciego sektora, a także
szczegóły dotyczące posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zamieszczane są protokoły ze spotkań oraz opinie do projektów
uchwał.
Na specjalnej podstronie znajduje się również wykaz stowarzyszeń, fundacji, klubów
sportowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie
powiatu wodzisławskiego. Baza podzielona jest na poszczególne obszary działalności trzeciego
sektora i uwzględnia takie informacje jak: nazwa organizacji, adres siedziby oraz cele. W 2021
roku przeprowadzono aktualizację ww. wykazu organizacji pozarządowych.
5. Wydział Promocji, Kultury i Sportu współpracę z podmiotami trzeciego sektora realizował w
formie promocji wydarzeń, których organizatorem były organizacje pozarządowe. Na stronie
internetowej Powiatu w zakładce „Czas wolny” opublikowano informacje dotyczące
następujących wydarzeń:
LP.

DATA PUBLIKACJI

TYTUŁ

ORGANIZACJA

1.

6.01.2021 r.

Obchody 100. Rocznicy III
Powstania Śląskiego

Fundacja na Rzecz Ochrony
Dóbr Kultury

2.

10.06.2021 r.

„Akademia dla wszystkich”

Akademia Sportowa Top
Team

3.

10.09.2021 r.

XXV Radliński Bieg Ekologiczny

Radlinioki w biegu

5.

22.09.2021 r.

Koncert Muzyczny Niecodziennik

Fundacja Eduarte z Radlina

6.

8.10.2021 r.

Gra Miejska

Fundacja Eduarte z Radlina
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Powiat Wodzisławski również wsparł finansowo oraz włączył się w organizację obchodów
rocznicowych upamiętniających 100-lecie wybuchu III Powstania Śląskiego, realizowanych przez
Fundację na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury imienia Stefanii Himml.
Ponadto Wydział Promocji, Kultury i Sportu przekazał materiały promocyjne na potrzeby:





Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w konkursie pn. „Z książką mi do
twarzy”,
Klubu Sportowego „Radlinioki w biegu” dla uczestników V edycji Biegu dookoła Radlina,
Zrzeszenia Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie podczas Wystawy Drobnego
Inwentarza,
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podczas obchodów jubileuszu
95-lecia działalności rydułtowskiego oddziału PZHDG.

6. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z ośrodkami kultury, sportu
i rekreacji z 9 miast i gmin powiatu zorganizowało Festiwal Górnej Odry 2021. W ramach tego
wydarzenia, 26 czerwca odbył się Festiwal Kultury Powiatu Wodzisławskiego, podczas którego
następujące organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją ofertę działalności:
 Stowarzyszenie Aktywna Olza,

7.



Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” w Czyżowicach,



Stowarzyszenie „Z NAMI WARTO” (Kolonia Fryderyk),



Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach,



Koło Frywolitek przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie,



Klub Krótkofalowców SP9PKM z Pszowa.

Patronaty Starosty Wodzisławskiego udzielone organizacjom pozarządowym na wydarzenia
realizowane w 2021 roku:
LP.

ORGANIZACJA

WYDARZENIE

DATA
WYDARZENIA

1.

Fundacja Wspieramy Legionowo, we
współpracy z Hufcem ZHP
w Wodzisławiu Śląskim i 16. Drużyną
Harcerską im. Żwirki i Wigury w
Czyżowicach

Koncert Wiosennego Czarowania
„Droga do Polski”

3.05.2021

2.

Stowarzyszenie Promocji Aktywnego
Wypoczynku „SPAW” Wodzisław Śl.

Śląski Maraton Rowerowy 24 h
w Mszanie

19-20.06.2021

3.

Zrzeszenie Miłośników Drobnego
Inwentarza w Radlinie

Wystawa Drobnego Inwentarza
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11-12.09.2021

4.

Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych – Oddział w Rydułtowach

95-lecie organizacji oraz 40-lecie
pierwszego w Polsce Domu
Hodowcy

16.10.2021

5.

Szlachetna Paczka – rejon Wodzisław
Śląski oraz Szlachetna Paczka – rejon
Wodzisław Śląski dla Podlasia

Akcje charytatywne

10-12.12.2021

8. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane przez powiatowe placówki
oświatowe:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim:
 udział w akcji „Szlachetna Paczka” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
„Wiosna”,
 przeprowadzenie zbiórki charytatywnej w ramach współpracy z Fundacją
stypendialną „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
2) Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach:
 udział w akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Góra Grosza”
organizowanej przez towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie,
 współpraca wolontaryjna z Hospicjum „Cordis” w Katowicach: organizacja balu
charytatywnego, organizacja kiermaszu – cegiełki na rzecz hospicjum,
 udział w akcji charytatywnej „Podaj Łapę” - zbiórka darów na rzecz schroniska
w Raciborzu,
 udział w zbiórce dla chorych „Książka potrzebna od zaraz” na rzecz Fundacji
Onkologicznej Rakiety – Region Południe w Katowicach,
 zajęcia dodatkowe dla uczniów prowadzone na terenie jednostek, organizacja zajęć
o charakterze szkoleniowym np. z zakresu pierwszej pomocy – współpraca
z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydułtowach,
Głożynach oraz Pszowie.
3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie:
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci BETLEJEM w Jastrzębiu-Zdroju – wizyta
wolontariuszy wraz z przekazaniem darów zebranych przez uczniów szkoły dla
niepełnosprawnych podopiecznych,
 współpraca ze Stowarzyszeniem „ Obywatelska 30” – współpraca przy organizacji IV
Międzynarodowego Festiwalu Fotografii na temat „ Winni”,
 współpraca z Fundacją „Wspólnota Dobrej Woli” – udział młodzieży szkoły
w kweście charytatywnej prowadzone 1 listopada,
 współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” – udział szkoły w akcji „Szlachetna
Paczka”.
4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach:
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 wizyta wolontariuszy wraz z przekazaniem darów zebranych przez uczniów szkoły
dla niepełnosprawnych podopiecznych – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
Betlejem w Jastrzębiu Zdroju,
 akcja krwiodawstwa szpiku kostnego – współpraca z DKMS,
 współpraca przy organizacji IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii temat
„Winni”. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Obywatelska 30”,
 udział młodzieży w kweście charytatywnej prowadzonej na dzień 1 listopada –
współpraca z Fundacją „Wspólnota Dobrej Woli”,
 udział szkoły w akcji Szlachetna Paczka – współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”.

V. POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim
(PRDPP) należy w szczególności:
 opiniowanie projektów strategii rozwoju, opiniowanie projektów uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii
w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
2. W 2021 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pracowała w następującym
składzie:









Jan Zemło – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, przewodniczący
Rady,
Jolanta Górecka – przedstawicielka Rady Powiatu Wodzisławskiego,
Alojzy Szymiczek – przedstawiciel Rady Powiatu Wodzisławskiego,
Barbara Jasińska-Musik – przedstawicielka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
sekretarz Rady,
Bożena Kowalczyk – przedstawicielka Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, wiceprzewodnicząca Rady,
Grażyna Mnich – przedstawicielka Towarzystwa Charytatywnego „Rodzina”,
Anna Białek – przedstawicielka Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”,
Monika Hejczyk – przedstawicielka organizacji Fundacja „Akademia Rozwoju
Kreatywnego” (została powołana przez Zarząd Powiatu w skład PRDPP
30 czerwca 2021 r. Wcześniej w Radzie zasiadał p. Wojciech Żurek, którego – na
jego wniosek - Zarząd Powiatu odwołał ze składu PRDPP).
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W 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia stacjonarne PRDPP (17 lutego i 18 marca). Ze względu na
epidemię zrezygnowano ze spotkań bezpośrednich, opiniowanie projektów uchwał odbywało
się zdalnie. Łącznie Rada w 2021 r. zaopiniowała 8 projektów uchwał.

VI. WYNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z Rozdziałem 10. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2021 rok, tj.: „Sposób oceny realizacji programu” otrzymano następujące wartości:







Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2021 r. – 1,
Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert – 20,
Ilość dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego
(w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19 a ustawy) – 3,
Ilość przeprowadzonych szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń,
mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji – 1,
Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji – 8,
Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym
i inicjatywnym utworzonych przez Zarząd Powiatu – 3.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych

Katarzyna Lerch
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