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Wstęp 
 
 Organizacje pozarządowe stanowią istotny element funkcjonowania państwa. 
Dają możliwość rozwijania aktywności obywatelskiej, a także umożliwiają efektywną 
realizację zadań publicznych. Dlatego tak ważne jest współdziałanie administracji 
publicznej z sektorem pozarządowym. Punktem wyjścia dla tej współpracy jest 
gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
O zasadniczym charakterze tego aktu stanowi art. 5a ust. 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie wskazując, iż program współpracy precyzuje 
przepisy ustawy w zakresie poszczególnych form współpracy w niej zawartych, 
a także przewidywać może inne formy obustronnego współdziałania. 
 

Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok został 
przyjęty uchwałą Nr 510/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 
2012 roku. Uchwałą Nr 536/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 
grudnia 2012 roku dokonano zmiany §12 ustęp 2 punkt 1 dotyczącego składu komisji 
konkursowych. 
 
Prace nad tworzeniem Programu zostały zainicjowane w Sosnowieckim Centrum 
Organizacji Pozarządowych, które przygotowało harmonogram tworzenia i konsultacji 
projektu Programu. W pierwszej kolejności, projekt przedstawiony został komórkom 
i jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w celu wniesienia ewentualnych 
uwag, sugestii i propozycji. Komórki i jednostki organizacyjne wniosły, 
w wyznaczonym terminie, do projektu programu swoje uwagi i propozycje. 
Następnie, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 862/LXIII/10 z dnia 31 sierpnia 
2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, przyszły Program stał się przedmiotem 
konsultacji społecznych. W ramach konsultacji społecznych wpłynęło, drogą 
elektroniczną, pięć formularzy zgłoszenia opinii (w tym jeden formularz po 
wyznaczonym terminie). 
Kolejnym krokiem było przedstawienie Projektu Sosnowieckiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego Zaopiniowany przez Radę Pożytku projekt Programu został 
przedłożony pod obrady właściwych przedmiotowo Komisji Rady Miejskiej. 
Po zatwierdzeniu przez Komisje Rady Miejskiej w Sosnowcu, projekt Uchwały 
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2013 rok” został skierowany do Rady Miejskiej w Sosnowcu. Przyjęty 
Program został umieszczony na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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W Programie Współpracy na 2013 rok założono następujące cele:  
 

Cel główny: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sosnowiec, 
budowanie i umacniania partnerstwa pomiędzy samorządem a 
działającymi organizacjami poprzez wspieranie tych organizacji 

w realizacji ważnych celów społecznych 

 
Cele szczegółowe: 
 
1) Zdynamizowanie działań organizacji w sferze zadań publicznych oraz podniesienie 
ich skuteczności i efektywności; 
2) Tworzenie warunków do kształtowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej przez: 

a. podejmowanie działań na rzecz udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych, 

b. propagowanie idei wolontariatu, 
c. organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 

Miasta i pogłębianie więzi lokalnych, 
3) Wdrażanie nowatorskich działań na rzecz Miasta i jego mieszkańców; 
4) Realizacja priorytetowych zadań publicznych, wymienionych w § 6 Programu; 
5) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.  
 
Niniejsze Sprawozdanie obrazuje jak wyglądała współpraca Miasta z organizacjami 
pozarządowymi w 2013 roku zarówno w formach finansowych - głównie w postaci 
przyznawania organizacjom dotacji na realizację zadań publicznych oraz umożliwianiu 
organizacjom najmu lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach w postaci 
dopłat do czynszów - jak i w sferze pozafinansowej, gdzie najistotniejszą rolę 
odgrywa Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  
w Sosnowcu, które podejmując różnorodne przedsięwzięcia aktywnie wspiera lokalną 
społeczność w działalności w ramach trzeciego sektora.  
 
W Sprawozdaniu przyjęto metodę podporządkowania poszczególnych działań do 
wskazanych wyżej celów, zawartych w Programie Współpracy, których realizację 
założono w 2013 roku. W ich opisie uwzględnione i graficznie wyróżnione zostały 
następujące wskaźniki efektywności ujęte w § 10 Programu dotyczącym sposobu 
realizacji Programu za pomocą, których dokonuje się jego ewaluacja: 

1. Liczba otwartych konkursów ofert;  
2. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;  
3. Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych;  
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację 

zadań publicznych;  
5. Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na 

realizację zadań publicznych;  
6. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych;  
7. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w 

realizację zadań publicznych;  
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8. Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych 
przez organizacje;  

9. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje;  

10. Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 
pominięciem otwartych konkursów ofert; 

11. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację 
zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert; 

12. Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy 
lokalnej; 

13. Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 

14. Liczba organizacji współpracujących ze SCOP; 
15. Liczba organizacji uczestniczących w szkoleniach zorganizowanych przez 

SCOP; 
16. Liczba wydanych opinii przez Radę Pożytku; 
17. Liczba nowopowstałych organizacji;  
18. Liczba inicjatyw zorganizowanych przez Miasto wspólnie z organizacjami; 
19. Liczba inicjatyw organizowanych przez organizacje objętych patronatem 

Prezydenta. 
 
Wskazana powyżej metoda sporządzenia niniejszego Sprawozdania daje pełny obraz 
tego, jak wyglądała współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku, 
a co za tym idzie, na jakim obecnie etapie kształtowania partnerskiego 
współdziałania jest Sosnowiec i w którą stronę powinien zmierzać, aby kształtować 
świadome, lokalne społeczeństwo obywatelskie. 
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Główny cel Programu Współpracy 
 
Głównym celem Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2013 rok było zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sosnowiec, 
budowanie i umacniania partnerstwa pomiędzy samorządem 
a działającymi organizacjami poprzez wspieranie tych organizacji 
w realizacji ważnych celów społecznych. 

 
Jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, realizującą wskazany cel 
w stosunku do organizacji mających siedzibę oraz działających na terenie Sosnowca 
jest Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się budynku głównym 
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20 oraz przy Placu Kościuszki 5, 
gdzie organizowane są różnorodne działania, których celem jest wspieranie 
sosnowieckich organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej.  

Misją Centrum jest wspieranie lokalnej społeczności w aktywnych działaniach 
w ramach trzeciego sektora, propagowanie idei wolontariatu oraz promowanie idei 
współpracy i współdziałania w ramach rozwoju obywatelskiego. W swojej działalności 
realizuje ono następujące cele: 

1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie samorealizacji 
i działalności trzeciego sektora; 

2. Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i pozarządowymi; 
3. Wspieranie organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego; 
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4. Prowadzenie działań na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora; 
5. Promowanie organizacji pozarządowych i idei wolontariatu; 
6. Tworzenie mieszkańcom Sosnowca warunków do zwiększonej aktywności 

społecznej; 
7. Wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności poprzez: 

informowanie, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej; 
8. Promowanie współdziałania oraz współpracy między organizacjami 

pozarządowymi a sektorem publicznym; 
9. Doskonalenie systemu wymiany informacji i doświadczeń między 

organizacjami pozarządowymi; 
10. Prowadzenie bazy informacji o sosnowieckich organizacjach oraz 

o organizacjach działających na rzecz mieszkańców Sosnowca; 
11. Wzajemne informowanie się przez Miasto i organizacje pozarządowe o planach 

i kierunkach działania. 

Jednym z zadań Centrum jest nieodpłatne udostępnianie organizacjom 
pozarządowym bazy lokalowo-technicznej. Materialnym warunkiem korzystania jest 
użytkowanie pomieszczeń i sprzętu elektronicznego w celu realizacji celów 
statutowych, w tym korzystania z adresu siedziby czy korespondencyjnego dla 
stowarzyszenia, formalnym - zawarcie z Centrum Porozumienia o współpracy, 
Porozumienia udostępnienia adresu siedziby / korespondencyjnego, stanowiącego 
odpowiednio załącznik nr 3, oraz 2 do Regulaminu korzystania z zasobów 
w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu. 

Sale szkoleniowo - konferencyjne 

Organizacje mogą korzystać z pomieszczeń w ciągu całego tygodnia (także 
w weekendy) w godzinach od 7.30 do 20.00. 

SCOP dysponuje dwoma salami szkoleniowo – konferencyjnymi: 

 

 

 

 

 

            Sala audiowizualna     Sala konferencyjna 
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„Siedziba sosnowieckich organizacji pozarządowych” 

Po podpisaniu Porozumienia udostępnienia adresu siedziby / adresu 
korespondencyjnego organizacje mają możliwość posługiwania się adresem Centrum, 
jako adresem siedziby i/lub adresem korespondencyjnym.  

W przypadku chęci korzystania przez organizację ze wskazanej możliwości, otrzymuje 
ona sposobność użytkowania w wybranych godzinach pomieszczenia nr 101 – tzw. 
siedziby sosnowieckich organizacji pozarządowych. W pomieszczeniu można 
korzystać z komputera z dostępem do Internetu oraz z drukarki. Każda z organizacji 
ma także do dyspozycji indywidualną szafkę skrytkową na dokumenty oraz własną 
skrzynkę pocztową. Z uwagi na duże zainteresowanie organizacji na tego typu 
wsparcie pod koniec roku 2013 udostępniliśmy pomieszczenie nr 112 jako kolejną 
siedzibę organizacji pozarządowych. Siedziba w pomieszczeniu 112 jest udostępniana 
na takich samych warunkach jak w pomieszczeniu 101.  

 

 

 

 

 

 

„Siedziba sosnowieckich organizacji pozarządowych” 

 

 

 

 

 

 

 Skrzynki pocztowe dla organizacji     Informacje o dyżurach 
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W ramach zawieranego z Gminą - Centrum Porozumienia o współpracy organizacje 
mają możliwość nieodpłatnego korzystania z ksero w godzinach pracy Centrum. 
Miesięczny limit dla organizacji to 50 kopii. 
SCOP dysponuje również sprzętem: 

 Kamerą video; 
 Aparatem fotograficznym; 
 Sprzętem nagłaśniającym (kolumny, mikrofony); 
 Ekranem na trójnogu; 
 Projektorem multimedialnym; 

 2 laptopami; 
 4 namiotami, 

który udostępnia nieodpłatnie, w wybranym przez organizacje czasie. 
 
Ponadto – nie tylko organizacjom pozarządowym, ale także wszystkim 
zainteresowanym mieszkańcom – SCOP udostępnia biblioteczkę, w której znajdują 
się publikacje dotyczące funkcjonowania III sektora oraz pozycje autorskie 
sosnowieckich NGO poruszające tematykę, w której działają. Organizacja może 
uzupełnić naszą biblioteczkę o swoje własne pozycje wydawnicze związane 
z działalnością sektora pozarządowego. 
 

 

 

 

 

 

 

                            Tablica ogłoszeń 

 

 Biblioteczka dla organizacji 

W godzinach pracy Centrum, pracownicy udzielają informacji zarówno na temat 
prawnych jak i finansowych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
Pomagają w zakładaniu oraz likwidacji stowarzyszeń, służą pomocą przy realizacji 
inicjatyw sosnowieckich organizacji. 

W codziennej działalności Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
dostrzegliśmy duże zapotrzebowanie na pomoc w realizacji różnego rodzaju 
pomysłów - grupom nieformalnym, a w szczególności młodzieży. 
Dlatego z końcem roku 2013 rozpoczęto prace nad utworzeniem na mapie naszego 
Miasta punktu przeznaczonego właśnie dla niezrzeszonych w organizacjach 
pozarządowych mieszkańców. 
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Miejsce to będzie nosiło nazwę CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (CAS) i stanie 
się filią Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą na Placu 
Kościuszki 5. 
W swojej działalności CAS będzie realizować następujące cele: 
- działalność wspomagająca realizację pomysłów grup nieformalnych; 
- krzewienie wśród mieszkańców Miasta postaw obywatelskich; 
- kształtowanie zaangażowania społecznego wśród młodzieży; 
- kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi społecznemu młodzieży 

takich jak kreatywność, gotowość do uczestnictwa społecznego, podejmowanie 
inicjatyw, praca zespołowa; 

- zaspokajanie potrzeb rozwojowych; 
- budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami Miasta w każdym wieku a organizacjami 

pozarządowymi. 
 
Centrum Aktywności Społecznej realizowało będzie swoje cele poprzez: 
- tworzenie miejsca spotkań dla osób aktywnie działających w środowisku lokalnym, 

niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych; 
- inicjowanie projektów wspierających młodych społeczników; 
- współorganizowanie projektów tworzonych przez sosnowieckie organizacje 

pozarządowe, których adresatami jest młodzież; 
- organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach, placówkach oświatowych 

i kulturalnych, dotyczących uświadamiania i promowania zaangażowania 
społecznego; organizowanie szkoleń, warsztatów; 

- utworzenie bazy wolontariuszy, będącej platformą porozumienia pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi, które chcą zaangażować wolontariuszy do pomocy 
przy swojej działalności, a osobami angażującymi się w pracę wolontarystyczną.  
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Wskaźnik 14 – Liczba organizacji współpracujących ze SCOP 
 

W 2013 roku z Centrum zawartych było 46 Porozumień o współpracy oraz 25 
Porozumień udostępnienia adresu siedziby / adresu korespondencyjnego 
z następującymi organizacjami: 

Lp. Porozumienia o współpracy 

1 
Śląski Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z 
siedzibą w Sosnowcu – Oddział 

2 Stowarzyszenie Kierowców 

3 Stowarzyszenie Marzeń Dziecięcych STOMAD 

4 Sosnowieckie Stowarzyszenie Sportu Samochodowego S4 

5 Polskie Towarzystwo Kulturalne 

6 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Marzeń” 

7 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Sosnowiec 

8 Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski Oddział Sosnowiec 

9 Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Prometeusz” 

10 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” 

11 Fundacja Restytucja 

12 Amatorska Liga Piłki Nożnej Sosnowiec 

13 Stowarzyszenie Instytut Dialogu Społecznego 

14 Stowarzyszenie Solidarni w Europie 

15 Związek Hodowców Kanarków „Egzota” 

16 Stowarzyszenie Jorkyball Polska 
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Lp. Porozumienia o współpracy 

17 Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne „Pakosznica” 

18 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 

19 Stowarzyszenie „Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego” 

20 
Koło Sosnowieckie przy Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Europa – Demokracja - 
Esperanto 

21 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

22 Zagłębiowsko – Sosnowieckie Stowarzyszenie Pszczelarzy 

23 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Sosnowiec 

24 Śląskie Stowarzyszenie Rodzin „Psyche” 

25 Fundacja Lepsza Perspektywa 

26 Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” 

27 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło nr 9 Sosnowiec – 
Pogoń 

28 Stowarzyszenie „Dobry Stan” Ruch – Edukacja – Sztuka 

29 Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych 

30 Międzyszkolny Uczniowski Klub Żeglarski „Zagłębie” 

31 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dorado” WOPR Sosnowiec 

32 Śląskie WOPR Oddział Sosnowiec 

33 Stowarzyszenie Młodzi Duchem 

34 Sosnowieckie Stowarzyszenie Świadomy Lokator 

35 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 
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Lp. Porozumienia o współpracy 

36 „Krewniacy” – Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 

37 Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych 

38 Wolny Ruch Obywatelski 

39 Zagłębiowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne 

40 Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS HUSKY 

41 Instytut Twórczej Integracji 

42 Koło w Sosnowcu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 

43 Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec 

44 Stowarzyszenie Twórców Sztuki PASSIONIS 

45 Stowarzyszenie Rozwoju Klimontowa 

46 Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom” 

 
 

Lp. Porozumienia udostępnienia adresu siedzib / korespondencyjnego 

1 
Śląski Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z 
siedzibą w Sosnowcu – Oddział 

2 Stowarzyszenie Kierowców 

3 Sosnowieckie Stowarzyszenie Sportu Samochodowego S4 

4 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Sosnowiec 

5 Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Prometeusz” 

6 Fundacja Restytucja 
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Lp. Porozumienia udostępnienia adresu siedzib / korespondencyjnego 

7 Amatorska Liga Piłki Nożnej Sosnowiec 

8 Stowarzyszenie Solidarni w Europie 

9 Związek Hodowców Kanarków „Egzota” 

10 Stowarzyszenie Jorkyball Polska 

11 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 

12 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Sosnowiec 

13 Fundacja Lepsza Perspektywa 

14 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło nr 9 Sosnowiec – 
Pogoń 

15 Stowarzyszenie „Dobry Stan” Ruch – Edukacja – Sztuka 

16 Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych 

17 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dorado” WOPR Sosnowiec 

18 Śląskie WOPR Oddział Sosnowiec 

19 Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych 

20 Sosnowieckie Stowarzyszenie Świadomy Lokator 

21 Instytut Twórczej Integracji 

22 Koło w Sosnowcu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 

23 Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec 

24 Stowarzyszenie Twórców Sztuki PASSIONIS 

25 Stowarzyszenie Młodzi Duchem 
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W porównaniu do lat poprzednich sytuacja przedstawia się następująco: 
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Porozumienia udostępnienia adresu

siedziby / korespondencyjnego

Porozumienia o współpracy     

Organizacje, które podpisały z Gminą - Centrum porozumienia chętnie korzystały 
także z jego zasobów. 
Z sal konferencyjno – szkoleniowych korzystano 205 razy, z „siedziby sosnowieckich 
organizacji pozarządowych” – 282 razy, zaś ze sprzętu pozostającego z dyspozycji 
SCOPu 63 razy.  
 
Oprócz organizacji pozarządowych z pomieszczeń i ze sprzętu SCOP w 2013 roku 
często korzystali Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, 
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu czy Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu realizujący swoje programy. 
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Wskaźnik 17 - Liczba nowopowstałych organizacji       
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Sosnowca sprawuje nadzór nad organizacjami pozarządowymi w zakresie 
przewidzianym w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Z tego tytułu Centrum posiada 
wykaz stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 
jako mających siedzibę w Sosnowcu, wykaz jednostek organizacyjnych stowarzyszeń 
rejestrowych, posiadających osobowość prawną oraz nieposiadających osobowości 
prawnej, które dopełniły obowiązku zgłoszenia swojej działalności, a także ewidencję 
stowarzyszeń zwykłych.  
 
W 2013 roku siedzibę na terenie Sosnowca miało 319 organizacji pozarządowych. 
 

Liczba organizacji pozarządowych

z siedzibą w Sosnowcu

działająca w 2013 roku

42

29

48

152

48

stowarzyszenia KRS

jednostki organizacyjne stowarzyszeń KRS

stowarzyszenia zwykłe

fundacje

stowarzyszenia kultury fizycznej działające na podstawie ustawy o sporcie

 
 
W 2013 roku powstało lub przeniosło swoją działalność na teren miasta Sosnowca 32 
organizacje pozarządowe, w tym: 
- 16 stowarzyszeń KRS  
- 1 terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia rejestrowego 
- 4 stowarzyszenia zwykłe 
- 7 fundacji 
- 4 stowarzyszenia kultury fizycznej działające na podstawie ustawy o sporcie. 
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Cele szczegółowe Programu Współpracy 
 
Cele szczegółowe Rocznego Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2013 rok ujęte w § 2 dokumentu realizowane były poprzez następujące działania: 

1) Zdynamizowanie działań organizacji w sferze zadań 
publicznych oraz podniesienie ich skuteczności i efektywności 

 
Szkolenia organizowane przez SCOP, promocja szkoleń 

 
Wychodząc z założenia, iż rozwój III sektora zależy w dużym stopniu od chęci 
uczenia się i motywacji, Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych postawiło 
na organizacje pozarządowe i ich zainteresowanie udzielanym wsparciem z tego 
zakresu. Centrum skupiło się na współpracy z organizacjami w temacie szkoleń 
propagując uczestnictwo w nich na naszej stronie internetowej i w Newsletterze, 
zapraszaliśmy organizacje na szkolenia zgodnie z niżej wymienionym zakresem:  
- Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla PES  
- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych - bezpłatny cykl 

szkoleniowy  
- Warsztat Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 
- Warsztat Współpraca się opłaca - budowanie kapitału politycznego i networking 
- Bezpłatne szkolenie Wymagania formalno - organizacyjne dla NGO z woj. 

Śląskiego – dwa szkolenia z tego zakresu 
- Bezpłatne szkolenie dla kobiet Śląska Akademia Liderek 
- Bezpłatne szkolenie NVC metodą Marshala Rosenberga 
- Bezpłatne szkolenie Transparentność w NGO  
- Bezpłatne szkolenie na temat Programu "Młodzież w działaniu" 
- Bezpłatne warsztaty i porady indywidualne 
- Szkolenia medyczne i językowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy 50+ 
- Bezpłatne trzydniowe szkolenie dla liderów i wolontariuszy NGO 
- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku 
- Moje miejsce na regionalnym rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-

zawodowej młodych, niepełnosprawnych bezrobotnych z województwa śląskiego. 
 

Wskaźnik 15 – liczba organizacji uczestniczących w szkoleniach 
zorganizowanych przez SCOP 
 

W roku 2013 roku zorganizowane zostały dwa szkolenia dla 
NGO z zakresu: 
- Zasady realizacji zadań publicznych w trybie ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
- Dobry animator zabaw z dziećmi. 
W szkoleniach uczestniczyły 43 osoby reprezentujące 
organizacje pozarządowe. 
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2) Tworzenie warunków do kształtowania lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju 
społeczności lokalnej przez: 

a. podejmowanie działań na rzecz udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów lokalnych 

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 
W marcu 2013 roku, po zakończeniu kadencji dotychczasowej Rady, zostały 
przeprowadzone kolejne wybory do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Rada, jako organ doradczy i konsultacyjny w sferze zadań publicznych 
oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych rozpoczął 
swoją 2-letnią kadencję. 
 
W skład Rady wchodzi 16 członków, co jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

Przedstawiciele Rady 
Miejskiej 

Przedstawiciele 
Prezydenta Miasta 

Sosnowca 

Przedstawiciele 
sosnowieckich 

organizacji 
pozarządowych 

Halina Sobańska – Radna 
Rady Miejskiej w Sosnowcu 

Joanna Kupiec – 
Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UM w Sosnowcu 

Mirosław Gąszczak – 
Mieszkańcy Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Jan Bosak – Radny Rady 
Miejskiej w Sosnowcu 

Krystyna Lenczak – 
Wydział Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki  
UM w Sosnowcu 

Sławomir Dębski –  
Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 
Oddział Miejski 

 
Justyna Olszewska-

Szmulik – Wydział Zdrowia 
UM w Sosnowcu 

Aleksander Sudara – 
Sosnowieckie Stowarzyszenie 

Rodzin Abstynenckich 
„Dromader” 

 
Agnieszka Tambor – 
Wydział Kultury i Sztuki 

UM w Sosnowcu 

Bartosz Gromanowski – 
Stowarzyszenie Pomocy 

Bezrobotnym „VITA ACTIVA” 

 
Marta Pietrzak – 
Wydział Edukacji 
UM w Sosnowcu 

Zofia Szot – 
Polskie Towarzystwo 

Kulturalne 

 
Jolanta Dyrka –  

Wydział Polityki Społecznej 
UM w Sosnowcu 

Kamil Wnuk – 
Moje Zagłębie Dąbrowskie 

  
Artur Żak –  

Forum dla Zagłębia 
Dąbrowskiego 

  
Maciej Mizia –  

Klub Sportowy „Górnik” 
Sosnowiec 
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Wskaźnik 16 – liczba wydanych opinii przez Radę Pożytku 
 
W 2013 roku Rada obradowała na 9 posiedzeniach. Tematyka poruszanych na 
spotkaniach zagadnień dotyczyła między innymi: 

 organizacji przez przedstawicieli Rady spotkań branżowych, mających na celu 
pozyskiwanie informacji na temat potrzeb sosnowieckich organizacji 
pozarządowych w poszczególnych obszarach oraz inicjowanie odpowiednich 
zadań. Przedstawiciele Rady przeprowadzili w 2012 r. trzy tego typu spotkania  

 podsumowania III edycji Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych oraz przygotowań do tegorocznego Festiwalu; 

 organizacji Forum Organizacji Pozarządowych; 

 wprowadzenia zmian do Uchwały nr 16/III/20 w sprawie określenia trybu 
powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania;  

 opracowania Regulaminu organizacji i trybu działania Sosnowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego; 

 dotacji przyznawanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym oraz zmian sposobu rozliczania,  
realizacji tych zadań; 

 poszczególnych działań realizowanych przez Sosnowieckie Centrum 
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

 
Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego dokonała zaopiniowania: 

 projektów uchwał w sprawie likwidacji liceów profilowanych w Sosnowcu; 

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 

 
Ponadto, przedstawiciele Rady uczestniczyli w pracach zespołów w charakterze 
opiniodawczo - doradczym: 

 udział w pracach komisji merytorycznych w otwartych konkursach ofert na 
realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca. 

 
Rada Sportu w Sosnowcu 

 
Rada Sportu jest organem o charakterze opiniodawczym w sprawach kultury 
fizycznej w Sosnowcu, składającym się głównie z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Jej członków powołuje Prezydent Miasta Sosnowca, spośród 
przedstawicieli organizacji i instytucji, realizujących zadania w zakresie kultury 
fizycznej na rzecz mieszkańców Gminy Sosnowiec.  

 
Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie: 

a) strategii rozwoju Gminy Sosnowiec w zakresie kultury fizycznej; 
b) projektu budżetu Gminy Sosnowiec w części dotyczącej kultury fizycznej; 
c) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Sosnowiec, w tym 

w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej; 
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d) projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadania własnego 
Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sosnowiec. 

 
W skład Rady Sportu kadencji 2011-2013 wchodzili: 

1. Leszek Baczyński – „Zagłębie” Spółka Akcyjna 
2. Leszek  Chłosta – Towarzystwo Miłośników Szermierki „Zagłębie” 
3. Eugeniusz Dadzibug – Sosnowiecki Klub Karate Dojo 
4. Zbigniew Drążkiewicz – Klub Hokejowy Zagłębie 
5. Wojciech Nabielski - Górnik Sosnowiec 
6. Leszek Rakoczy – Międzyszkolny Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie 
7. Stanisław Szydło – Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” 
8. Tomasz Walo – Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz-Płomień” 
9. Artur Wiśniewski –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca do Spraw 

Gospodarczych  
10. Rafał Zawadzki – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14. 

 
W powyższej kadencji, w roku 2013 odbyło się 1 spotkanie Rady Sportu, podczas 
którego zaopiniowano projekty Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące 
wysokości i kryteriów przyznawania stypendiów w sportach indywidualnych 
olimpijskich oraz stypendiów w sportach zespołowych olimpijskich i nieolimpijskich. 
 
W skład Rady Sportu kadencji 2013-2015 wchodzili: 

1. Krzysztof Adamuszek – SPR Zagłębie Sosnowiec 
2. Leszek  Chłosta – Towarzystwo Miłośników Szermierki „Zagłębie” 
3. Jacek Markowski – MOS 
4. Marcin Jaroszewski – Zagłębie S.A. 
5. Adam Proń – UKS Sielec Sosnowiec 
6. Rafał Łydek - MOSiR 
7. Leszek Rakoczy – Międzyszkolny Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie 
8. Stanisław Szydło – Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” 
9. Tomasz Burtan – Klub Sportowy Górnik Sosnowiec 
10. Marcin Latos – AKS Niwka Sosnowiec 
11. Bartosz Górski – KKS Czarni Sosnowiec. 

 
W powyższej kadencji, w roku 2013 odbyły się 3 spotkania Rady Sportu, na których 
podejmowano tematykę związaną z: 
- projektem Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020 i dalsze w 

zakresie kultury fizycznej, 
- funkcjonowaniem sosnowieckich klubów sportowych, 
- planowanymi kierunkami działań Rady Sportu w Sosnowcu w roku 2014. 
W sumie Rada Sportu zaopiniowała w 2013 roku 3 projekty uchwał oraz podjęła 2 
uchwały. Ponadto, członkowie Rady brali udział w posiedzeniach Komisji Sportu Rady 
Miejskiej oraz we wspólnych posiedzeniach Komisji Budżetowej i Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji.  
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Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi 
 
Wskaźnik 13 – Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji 
 
Jedną z form działalności na rzecz udziału mieszkańców, w tym także organizacji 
pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych są konsultacje społeczne. 
Dzięki temu procesowi Miasto pozyskuje opinie, stanowiska czy propozycje 
od organizacji, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych 
przez Urząd Miejski działań.  
 
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi określa 
uchwała Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 
W 2013 skierowano do sosnowieckich organizacji pozarządowych następujące 
konsultacje społeczne: 
 

1) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy 
Sosnowiec, 

2) w sprawie przyjęcia programu „Aktywny Senior 60+”, 
3) w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Grota Roweckiego 66, 
4) w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131, 
5) w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Braci Mieroszewskich 42,  
6) w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Wawel 1,  
7) w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Kilińskiego 25,  
8) w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Legionów 9,  
9) w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Grota Roweckiego 64,  
10) w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego w Sosnowcu, 

ul. Jagiellońska 13,  
11) w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25, 
12) w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Sosnowcu,  
13) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych 

w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b,  
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14) w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131, 

15) w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Sosnowcu, 
ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131, 

16) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru 
w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64, 

17) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu 
przy ul. Grota Roweckiego 66, 

18) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 
w Sosnowcu przy ul. Wawel 1, 

19) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu 
przy ul. Legionów 9, 

20) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Jana 
Kilińskiego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25, 

21) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu 
przy ul. Kilińskiego 31, 

22) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych w Sosnowcu 
przy ul. Henryka Hubala Dobrzańskiego 131, 

23) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych 
w Sosnowcu przy ul. Br. Mieroszewskich 42. 

24) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu, 
ul. Teatralna 3, 

25) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 im. Janusza 
Korczaka w Sosnowcu, ul. Teatralna 3, 

26) w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Sosnowcu, 
ul. Teatralna 3, 

27) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Sosnowcu, 
ul. Teatralna 3, 

28) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez miasto Sosnowiec, 

29) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

30) w sprawie zmiany Uchwały Nr 489/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu,  

31) w sprawie zmiany Uchwały Nr 489/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu (z późn. zm.),  

32) w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 (z późn. zm.), 

33) w sprawie zmiany Uchwały Nr 481/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo – 
Specjalistycznej „Milowice” w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 14, 
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34) w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii 
i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, 

35) w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 (z późn. zm.), 

36) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Miasta Sosnowca, 

37) w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 (z późn. zm.), 

38) w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii 
i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu (z późn. zm.), 

39) w sprawie zmiany Uchwały Nr 481/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo – 
Specjalistycznej „Milowice” w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 14 (z późn. 
zm.), 

40) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

 
Łącznie w roku 2013 odbyło się 40 konsultacji społecznych adresowanych 
do organizacji pozarządowych. 
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b. propagowanie idei wolontariatu 

W roku 2013 Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało 
organizację,  ciszących się coraz większym zainteresowaniem konkursów 
propagujących ideę wolontariatu. 
Zgłoszeni kandydaci rywalizowali o tytuł: „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 
2012” oraz „Mecenas NGO Roku 2012”. 
 
Centrum założyło następujące cele konkursów: 
 

Cele Konkursu  
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 

2012” 

Cele Konkursu 
„Mecenas NGO Roku 2012” 

 popularyzowanie znaczenia 
wolontariatu; 

 propagowanie inicjatyw mających na 
celu podniesienie prestiżu 

wolontariatu; 

 poszerzenie wśród mieszkańców 
Sosnowca wiedzy o rodzajach 
wolontariatu i o zakresie pracy 

wolontariuszy;  

 zachęcanie mieszkańców Sosnowca  
do podejmowania aktywności 
wolontarystycznej, włączania się  
w inicjatywy łączące bezinteresowne 
działanie z kształtowaniem więzi 
społecznych opartych na zaufaniu  
i solidarności społecznej.  

 uhonorowanie i promocja podmiotów 
gospodarczych oraz osób fizycznych 
wspomagających, sponsorujących 

lokalne przedsięwzięcia NGO; 

 zachęcenie sponsorów do wspierania 
działań NGO na terenie Miasta 
Sosnowca, upowszechnienie wśród 
rodzimych sponsorów przekonania  
o konieczności i efektywności 
sponsoringu NGO. 

 

 
Nominacje mogły zgłaszać wszystkie sosnowieckie organizacje pozarządowe, które 
z racji swojej społecznej działalności, na co dzień spotykają osoby bezinteresownie 
pomagające innym. 
 

Nominowani w konkursie  
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 

2011” 

Nominowani w konkursie  
„Mecenas NGO Roku 2011” 

 
1. Radosław Chrobot 
2. Bartosz Górski 
3. Zbigniew Huptys 
4. Elżbieta Ortyl 
5. Justyna Rogowska 
6. Dorota Rybacka 
7. Zofia Szot 
8. Renata Ulatowska-Wrzesień 

 
1. JARKOM Systemy Komputerowe 
2. Dr n. med. Maciej Ornowski 
3. „MATDAR” Dariusz Kiercz 
4. TAURON Wytwarzanie S.A. 
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Wyboru, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminach poszczególnych 
Konkursów, dokonała Kapituła Konkursowa w składzie:  

 Przewodnicząca Kapituły Konkursowej, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca - 
Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć 

 Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu - Pani Paulina Adamus   

 Kierownik Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Dom Aktywnej 
Młodzieży – Pani Beata Moskal 

 Reprezentantka Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach – Pani Marta 
Kuter 

 Reprezentantka Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w 
Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Pani Anastazja Wypych. 
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Finał oraz ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej Gali Laureatów NGO 
w dniu 13 listopada 2013r., o godz. 17.00, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. 
Z ramienia Kierownictwa Miasta obecni byli Wiceprezydenci Miasta Sosnowca: 
Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć, która pełniła funkcję Przewodniczącej Kapituły 
Konkursowej oraz Pan Zbigniew Szaleniec. 
Swoją obecnością zaszczycił Galę również Członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Pan Arkadiusz Chęciński. Nie zabrakło również reprezentantów Rady Miejskiej oraz 
Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 
Oficjalnego otwarcia Gali dokonała Pani Wiceprezydent Agnieszka Czechowska – 
Kopeć. 
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Przedstawiona w dwóch odsłonach tematyka Gali pozwoliła zgromadzonej 
publiczność poznać bliżej nominowanych, dzięki prezentacji multimedialnej 
przygotowanej przez SCOP oraz informatorowi przekazywanemu przy wejściu do 
teatru. Przygotowane materiały przybliżyły sylwetki nominowanych, opowiedziały 
o ich działaniach oraz o znaczeniu dla trzeciego sektora. 
W dalszej części nastąpiło przekazanie Nominacji oraz ogłoszenie wyników. 
W Konkursie „Mecenas NGO Roku 2012” zwycięzcą została Firma MATDAR – 
Dariusz Kiercz z Dąbrowy Górniczej. 
W Konkursie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2012” 
- Nagrodę Internautów otrzymała Pani Zofia Szot 
- Główną nagrodę, czyli tytuł „Wolontariusza Roku 2012” przypadł ex aequo dwóm 
osobom, które otrzymały jednakową ilość punktów przyznaną przez Kapitułę 
Konkursową: Pani Dorocie Rybackiej oraz Panu Radosławowi Chrobotowi. 
Laureaci konkursów otrzymali statuetki oraz symboliczne nagrody ufundowane przez 
Miasto oraz Firmę Tchibo. 
Muzycznie czas spędzany na Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO uświetniły występy 
śpiewającej młodzieży - wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, 
(zespołu Wokalnego AKCENT i Studia Piosenki) oraz Pani Wioli Miłek. 
Wydarzenie pozwoliło również na wyróżnienie Wolontariatu działającego przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wyróżnienia wręczał Pan 
Wiceprezydent Zbigniew Szaleniec. 
Na Gali gościliśmy również dwie wolontariuszki z Hiszpanii i Gruzji odbywające u nas 
w Sosnowcu, w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety „Wolontariat Europejski” 
realizowany przez stowarzyszenie w ramach Programu: „Młodzież w działaniu”. 
Na zakończenie zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jeden z podmiotów realizujących Strategię, 
poprzez szereg swoich działań współpracuje z organizacjami trzeciego sektora, oraz 
dba o rozwój wolontariatu funkcjonującego w jego strukturze.  
Celem Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu jest 
prowadzenie działań na rzecz mieszkańców, wspieranie rozwiązań dla ważnych 
problemów społecznych jak również rozwój współpracy pomiędzy instytucjami 
państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. 
 
Działania związane ze współpracą Wolontariatu MOPS z organizacjami 
pozarządowymi zostały szczegółowo opisane w kolejnym podpunkcie: c. 
organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz 
rozwoju Miasta i pogłębianie więzi lokalnych.  
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c. organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz 
rozwoju Miasta i pogłębianie więzi lokalnych  

Wskaźnik 18 – Liczba inicjatyw zorganizowanych wspólnie Miasta 
z organizacjami  
 
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest elementem Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sosnowca na lata 2011 – 2020 
jak również Programu Współpracy Miasta Sosnowca z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.  
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zapewniało pomoc 
organizacyjną oraz wsparcie techniczne organizacjom realizującym swoje cele 
statutowe w ramach imprez, pikników, ewentów itp. 
 
Akcja ekologiczno - edukacyjna „Kino bez Prądu” w ramach projektu 
„Zadbaj o klimat” – Fundacja Ekologiczna „Arka” 
 

W maju Sosnowieckie Centrum Organizacji 
Pozarządowych współpracowało przy 
organizacji akcji ekologiczno edukacyjnej 
„Kino bez Prądu”. „Kino bez Prądu” 
to niewielka ekspozycja składająca się 
z systemu rowerów wytwarzających prąd. 
Podczas ekspozycji młodzi ludzie pedałując 
na rowerach wytwarzają prąd napędzający 
komputer i rzutnik, który wyświetla pokaz 
multimedialny dotyczący zmian 
klimatycznych i oszczędzania energii. 
W czasie trwania wydarzenia odbyły się 
również warsztaty przestrzenne: „Eko-
Puzzle”, „Zbuduj ekologiczne miasto”, 

warsztat merytoryczny „Eko dom”, „Zbuduj swój wiatrak” oraz „Eko-memory”. 
 
Akcja ekologiczno – edukacyjna „Zielony Kontener” w ramach projektu 
„Kwiaty Zamiast Śmieci – Fundacja Ekologiczna „Arka” 
W czerwcu Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych współpracowało przy 
organizacji akcji ekologiczno edukacyjnej pn. „Zielony kontener” w ramach projektu 
Fundacji Ekologicznej „Arka” -„Kwiaty Zamiast Śmieci” dedykowanej dla dzieci 
z sosnowieckich szkół i przedszkoli. 20 czerwca, podczas wydarzenia, Fundacja 
zamieniła ogromny kontener do wywożenia śmieci na miejsce edukacji ekologicznej. 
Ekspozycja zasilana była prądem ze słońca poprzez posiadany system modułów 
fotowoltaicznych, prąd i akumulatory. 
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VII Festiwal Ludzi Aktywnych, czyli Forum Inicjatyw Pozarządowych 
Zagłębia Dąbrowskiego 
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych w 2013 roku wzięło udział 
w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej – wielkim święcie dąbrowskiego 
sektora pozarządowego. Działające na terenie Dąbrowy organizacje i instytucje 
przygotowały setki atrakcji dla 
odwiedzających Park Hallera mieszkańców. 
Nasze stoisko urządzone w stylu hawajskim 
przyciągnęło wielu zainteresowanych. 

 
 
 
 
 
Sosnowiec po raz pierwszy zaprezentował 
się na tego typu imprezie, wspólnie 
z innymi organizacjami oraz miastami 
sąsiednimi zachęcając mieszkańców i NGO 
do działalności społecznej, zwłaszcza na 
terenie Zagłębia Dąbrowskiego. 

 
 
 
 
Ornitologiczne Mistrzostwa Sosnowca Egzota 2013 
 

Jak co roku Sosnowieckie Centrum Organizacji 
Pozarządowych współdziałało przy organizacji 
Ornitologicznych Mistrzostw Sosnowca Egzota 2013. 
W pomieszczeniach SCOP odbywała się ocena ptaszków. 
W 2013 roku w konkursach uczestniczyło aż 325 
kanarków – 80 kanarków harceńskich, 118 kanarków 
kolorowych i 127 kanarków kształtnych.  
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Spotkanie integracyjne z organizacjami pozarządowymi  
 

14 września Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowało na 
sosnowieckich Stawikach pierwsze spotkanie integracyjne organizacji 
pozarządowych. W jego ramach można było m.in. oddać krew, określić swój wiek 
metaboliczny czy wziąć udział w „Biegu po zdrowie”. Atrakcje dla najmłodszych 
również miały sportowy charakter. Maluchy w wieku 3 – 9 lat mogły pobiec w „Biegu 
Smyka”. Po części ogólnodostępnej miały miejsce zabawy i atrakcje przeznaczone 
wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem 
najmłodszych oraz starszej publiczności.  

 
 

 
 
 
 
Projekt „Miejsca Przyjazne Kobietom Karmiącym Piersią w Sosnowcu” 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych w 2013 roku było partnerem 
Projektu „Miejsca Przyjazne Kobietom Karmiącym Piersią w Sosnowcu”, autorstwa 
Marty Sadowskiej. Inicjatywa ta została nagrodzona w konkursie: „Akcja: Zmieniamy 
świat – Wybierz najlepszy plan”, stanowiącym część projektu „eco21.PL – 

partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju 
lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego”. Projekt 
realizowany był przez Centrum Szkoleń i Rozwoju 
Osobistego MERITUM przy wsparciu Szwajcarii 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Głównym efektem projektu było stworzenie mapy 
i bazy danych miejsc przyjaznych dla kobiet 
karmiących piersią w Sosnowcu. Ponadto założono 
zwiększenie liczby miejsc matek karmiących piersią 
w Sosnowcu oraz zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie tego jak ważne dla matki 
i dziecka jest karmienie piersią. 19 września 2013 r. 
wspólnie z autorką Projektu zorganizowaliśmy 
„Sosnowiecki Dzień Matki Karmiącej Piersią”. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych mam, 

które mogły uzyskać podczas niej porady laktacyjne, porady dla kobiet 
spodziewających się dziecka. Młode mamy wraz ze swoimi pociechami mogły wziąć 
także udział w specjalnej sesji fotograficznej Kamila Myszkowskiego. Wydarzenie 
uwieńczył koncert zespołu Le Fleur.  
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Sosnowiec z myślą o seniorach 

Sosnowieckie Centrum Organizacji pozarządowych czynnie uczestniczyło 
w organizacji przez Wolontariat MOPS Sosnowiec - drugiego Kongresu „Obywatel 
Senior”. W naszych pomieszczeniach odbywały się warsztaty zdrowia dla seniorów. 
Wspomagaliśmy także organizację „Rodzinnego Pikniku Seniora”, podczas którego 
miało miejsce wspólne grillowanie i pieczenie ziemniaków, trening nordic walking, 
pokaz mody „Babcie na wybiegu”. Seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnych 
badań pomiaru cukru ciśnienia oraz porad fizjoterapeutycznych w zakresie 
rehabilitacji ortopedycznej oraz wad postawy. 

 

Piknik Rodzinny "Osiedle łączy, uczy, wychowuje"  

W sobotę 28 września na Górce Środulskiej w Sosnowcu odbył się Piknik Rodzinny 
"Osiedle łączy, uczy, wychowuje" w ramach akcji 
„Budzimy osiedla”. Sosnowieckie Centrum Organizacji 
Pozarządowych wsparło imprezę organizacyjnie oraz 
przez użyczenie swoich zasobów. 

Razem z organizatorami – AVALON P.U. - staraliśmy się 
budzić sosnowieckie 
Osiedle. Organizatorzy 
zapewnili moc atrakcji 
dla osób w każdym 
wieku i zdecydowanie 
się udało.  

 
 
 
 
 
 
Śląska Gala Wolontariatu 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych 
w 2013 roku współpracowało z przedstawicielami 
Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach. 
Laureaci konkursów Sosnowiecki Wolontariusz 
Roku zostali automatycznie nominowani do 
Konkursu na „Wolontariusza Roku” Województwa 
Śląskiego. SCOP wzięło także udział w Śląskiej Gali 
Wolontariatu, która odbyła się 5 grudnia 2013 r. 

w Miejskim Domu Kultury Bogucice – Zawodzie w Katowicach. Przybyliśmy tam ze 
zwycięzcami naszej Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO - Wolontariuszami Roku – 
Dorotą Rybacką oraz Radosławem Chrobotem. 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332965963516636.1073741841.245107868969113&type=1
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Konkurs fotograficzny „Ja w Mieście” 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych UM w Sosnowcu zorganizowało 
w 2013 roku konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich, którzy chcieli pokazać 
nam, co robią „po godzinach”. Tematyką konkursu była działalność mieszkańców 
Sosnowca na terenie Miasta. Prace mogły dotyczyć wszelkiej aktywności, 
wzajemnych spotkań, treningów, gier i zabaw, pielęgnowania swoich zainteresowań 
czy angażowania się w życie społeczne Gminy. Interpretacja dowolna. 
Nadesłane fotografie ozdobiły ściany Centrum Aktywności Społecznej – 

nowopowstającej filii SCOP 
przeznaczonej dla wszystkich 
osób, niekoniecznie zrzeszonych 
w organizacjach pozarządowych 
a chcących w jakikolwiek sposób 
działać na rzecz mieszkańców 
Sosnowca. 
 

W konkursie wyróżniono 5 najlepszych fotografii: 
1) Światło i ruch - autorstwa Mateusza Króla z Technikum nr 5 w Sosnowcu 
2) Uchwyceni w locie III - autorstwa Filipa Rokosza z Gimnazjum nr 3 

w Sosnowcu 
3) Gra terenowa - "Królestwo UBO" w Gimnazjum nr 1 - walczymy z ubóstwem 

w świecie - autorstwa Weroniki Sierak z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu 
4) Wszyscy jesteśmy równi. Happening miejski - autorstwa Weroniki Sierak 

z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu 
5) Świat dla mnie - ja dla świata. Happening miejski - autorstwa Weroniki Sierak 

z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu. 

 

Wskaźnik 19 – Liczba inicjatyw organizowanych przez 

organizacje objętym patronatem Prezydenta 

 

Według danych uzyskanych z wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego 

w Sosnowcu zlecających zadania publiczne, patronatem Prezydenta zostały objęte 

4 imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż poza wskazanymi imprezami, w roku 2013 

wszystkie organizacje pozarządowe, które zwróciły się z prośbą o Honorowy Patronat 

Prezydenta Miasta Sosnowca do Wydziału Informacji i Promocji Miasta Urzędu 

Miejskiego w Sosnowcu, nie otrzymały odmownej odpowiedzi w powyższym temacie. 
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Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

z organizacjami pozarządowymi  

 

Współpraca z Caritas Diecezji Sosnowieckiej  

 Pomoc osobom bezdomnym  

 Caritas Diecezji Sosnowieckiej współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej realizuje cele statutowe odpowiadające celom pomocy społecznej. Caritas 

uczestniczył w realizacji projektów socjalnych Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2002-2010 oraz uczestniczy w realizacji Strategii na 

lata 2011-2020, między innymi prowadzi Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn 

(projekt socjalny „Spokojna Noc”). W noclegowni funkcjonuje grupa wsparcia dla 

osób uzależnionych, stanowiąca rozszerzenie pomocy realizowanej przez inne 

jednostki działające na terenie miasta.  

Do Noclegowni w Sosnowcu kierowane są osoby bezdomne (spełniające 

kryteria ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) na podstawie 

skierowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponadto przyjmowani są 

bezdomni mężczyźni dowożeni przez pogotowie ratunkowe, straż miejską i policję 

oraz zgłaszający się we własnym zakresie.  

Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizował programy: „Bezdomność”, „Program 

osłonowy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych 

i zagrożonych bezdomnością”. Od 2006 roku Caritas realizował program „ Powrót 

osób bezdomnych do społeczności”, poprzez zapewnienie schronienia, kąpieli, pomoc 

żywieniową; działania profilaktyczne, poradnictwo i aktywizację bezdomnych 

w punkcie porad socjalnych. Od 2012 r. tworzy i realizuje programy służące 

aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie 

ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzające do wyprowadzenia 

z bezdomności. 
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 Pomoc dzieciom 

W 2013 r. na mocy umowy zawartej pomiędzy MOPS Sosnowiec a Ośrodkiem 

Pomocy Dzieciom przy Parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu wydano 

894 podwieczorki dla dzieci i młodzieży finansowane z Programu na łączną kwotę 

2 682 PLN.  

 

Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – usługi opiekuńczo 

– gospodarcze. 

 

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, 

choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, 

a są jej pozbawione. Usługi mogą być także świadczone w stosunku do osób 

posiadających rodzinę w przypadkach, gdy nie jest ona w stanie zapewnić im 

odpowiedniej pomocy.  

W mieście Sosnowiec, usługi opiekuńczo – gospodarcze, na zlecenie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu na podstawie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej. 

Usługi opiekuńczo – gospodarcze świadczone w miejscu zamieszkania polegają 

przede wszystkim na pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Obejmują 

pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak robienie zakupów, 

sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach a także w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

W 2013 roku z usług opiekuńczo – gospodarczych, świadczonych 

przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sosnowcu skorzystało 505 osób.  
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Projekt „Bliskie spotkania z wiedzą” 

 

W planie Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Sosnowca na rok 2013 Wolontariat MOPS Sosnowiec uwzględnił promowanie idei 

wolontariatu w ramach rozwoju systemu współpracy władzy samorządowej 

z organizacjami pozarządowymi, a także pobudzanie aktywności środowiska 

lokalnego w ramach tworzenia zintegrowanego systemu pomocy społecznej, poprzez 

realizację projektu wolontarystycznego „Bliskie spotkania z wiedzą”. Celem 

projektu jest wsparcie w postaci darmowych korepetycji, a także uczenie dziecka 

aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu poprzez zdobywanie nowych 

umiejętności i rozwijanie zainteresowań.  

Miejscem realizacji projektu była Biblioteka Miejska Filia Nr 15 przy 

ul. Kisielewskiego 9 a, Biblioteka Miejska Filia Nr 4 przy ul. Zamkowej 9, siedziba 

Wolontariatu MOPS przy Placu Kościuszki 5, oraz miejsce zamieszkania dziecka 

(w uzasadnionych sytuacjach np. niepełnosprawność lub choroba). 

Z myślą o najmłodszych, którzy ferie spędzali w mieście Wolontariat MOPS 

przygotował wiele atrakcji, m.in. wyjścia na lodowisko Orlik, oraz na basen (nauka 

nurkowania, nauka pływania, aerobik wodny). „Ferie bez Nudy” realizowane były 

w ramach projektu „Bliskie spotkania z wiedzą”. Wsparciem objęto 96 dzieci. 

Podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze. 

W kwietniu 2013 roku, także w ramach realizowanego projektu, dzięki 

uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 55 dzieci miało niepowtarzalną 

możliwość zobaczyć w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” operetkę pt. „Zabłąkane 

piosenki”- spektakl oparty na piosenkach Witolda Lutosławskiego do słów Juliana 

Tuwima i innych polskich poetów. 

W projekcie „Bliskie spotkania z wiedzą” wzięło udział 142 dzieci, przy 

wsparciu 32 Wolontariuszy. 
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Projekt „Spacerkiem do Europy” 

 

Wśród wszystkich działań Wolontariatu MOPS Sosnowiec w 2013 roku, na 

szczególną uwagę zasługują działania integracyjne i aktywizujące środowisko 

seniorów. Z myślą o potrzebach tej grupy społecznej stworzono program 

wolontarystyczny „Spacerkiem do Europy”. Głównym jego celem była aktywizacja 

i integracja osób starszych, promowanie aktywnego starzenia się, zachęcenie osób 

z grupy 60+ do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także zmiana 

nastawienia społeczeństwa do trybu życia osób starszych. 

Tabela nr 1. Działania podjęte przez Wolontariat MOPS Sosnowiec w 2013 r. w ramach projektu 

„Spacerkiem do Europy” 

Lp.  
Nazwa 

działania  
Czas realizacji Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników 

1. 
„Spacerkiem do 

Opery” 
15.06.2013 r. 

Wyjście z Seniorami Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej na operetkę 

„Weksel małżeński”. Projekt 

realizowany w partnerstwie z Teatrem 

Muzycznym „Arte Creatura” 

3 wolontariuszy, 

20 Seniorów 

2.  Dom „SALVE” 26.06.2013 r. 

Pomoc w organizacji projektu 

plenerowego na ul. Lenartowicza 73 w 

Sosnowcu 

3 wolontariuszy, 

27 uczestników 

SALVE 

3. Grillowanie 04.07.2013 r. 
Zorganizowanie spotkania przy grillu  

w DDPS na ul. Szybikowej 8 

6 wolontariuszy, 

47 pensjonariuszy 

DDPS 

4. 

„Aktywny 

Obywatel 

Senior” 

11.07.2013 r. 

Zorganizowanie Wycieczki do Sejmu RP 

dla Seniorów z Dziennych Domów 

Pomocy Społecznej w Sosnowcu.  

Współorganizator oraz sponsor – Biuro 

Poselskie Posła do Sejmu RP Witolda 

Klepacza 

46 osób 

5. 
„Kino Letnie dla 

Seniorów” 
29.08.2013 r. 

Zorganizowanie seniorom twórczego 

spędzania czasu, poprzez wyświetlanie 

 i wspólne oglądanie filmów 

przygotowanych tematycznie dla 

seniorów. (w całości przygotowana 

przez Wolontariat) 

3 wolontariuszy, 

56 seniorów 
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Lp.  
Nazwa 

działania  
Czas realizacji Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników 

6. 

 „Internet 

przyjazny 

Seniorom” 

30.08.2013 r. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia dla Pensjonariuszy DDPS w 

Sosnowcu z zakresu obsługi Internetu, 

nauka korzystania z wyszukiwarki itp. 

(w całości przygotowana przez 

Wolontariat) 

2 wolontariuszy 

46 seniorów 

7. 
Promocja 

Święta Seniora 
09-15.09.2013 r. 

Zorganizowanie akcji informacyjnej na 

Placu Stulecia w CIM; informowanie 

mieszkańców miasta o programach i 

wydarzeniach skierowanych do 

Seniorów. Akcja połączona 

 z wystawą „Portrety Trzeciej Młodości”  

(w całości przygotowana przez 

Wolontariat) 

5 wolontariuszy 

8. 

Dzień otwarty 

dla 

mieszkańców 

Sosnowca  

16.09.2013 r. 

Zorganizowanie przy ul. Plac Kościuszki 

5 bezpłatnych porad  dla seniorów z 

zakresu dietetyki, kosmetyki, jak 

również bezpłatnych badań USG tętnic 

szyjnych.   

W partnerstwie z: 

SCOP (wypożyczenie Sali), salon 

kosmetyczno-fryzjerski „STUDIO 2000”, 

dietetyk- Izabela Dziedzic NZOZ ZLA 

PRZYCHODNIA  

POGOŃ Sp. z o.o. 

Biuro Poselskie- Witold Klepacz 

7 wolontariuszy 

76 seniorów 
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Lp.  
Nazwa 

działania  
Czas realizacji Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników 

9. 
„Rodzinny 

Piknik Seniora” 
17.09.2013 r. 

Akcja zorganizowana na Górce 

Środulskiej w ramach II Kongresu 

„Obywatel Senior”. Wspólne grillowanie, 

bezpłatne badania słuchu, cukru, 

ciśnienia i spirometria, porady 

fizjoterapeutyczne, stoiska 

informacyjne,  warsztaty kosmetyczne, 

trening nordic walking, występ kabaretu 

„Młodzi duchem”, zabawy integracyjne. 

W partnerstwie z: Firma Geers, salon 

kosmetyczno-fryzjerski „STUDIO 2000”, 

dietetyk- Izabela Dziedzic zespół 

muzyczny „Adria”, MOSiR, Fundacja 

Unia Bracka  z Rudy Śląskiej,  Biuro 

Poselskie- Witold Klepacz, Caritas, 

Fotoneska, Stowarzyszenie „Radość i 

Nadzieja”, Stowarzyszenie Rekreacyjno-

Sportowe „Aktywna Dąbrowa”, Fitness 

Park. 

14 wolontariuszy 

10. 
„Światowy  

Dzień Seniora” 
25.10.2013 r. 

Pomoc w przygotowaniu imprezy dla 

pensjonariuszy Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy  

ul. Żeromskiego  

3 wolontariuszy, 

pensjonariusze 

DDPS 

11. 
Wsparcie 

indywidualne 
x 

Działania podejmowane w środowisku 

zamieszkania, dostosowane do 

indywidualnych potrzeb Seniorów 

obejmowały m.in.: pomoc w pracach 

domowych, pomoc w dotarciu do 

lekarza, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, asystę przy wykonywaniu 

ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

7 wolontariuszy,  

13 osób objętych 

działaniami 

Źródło: Opracowanie własne – Wolontariat MOPS Sosnowiec 

W projekcie „Spacerkiem do Europy” wzięło udział 137 seniorów, przy wsparciu 

27 wolontariuszy. 



 - 39 - 

Projekt „Życzliwy patrol” 

 

Wyzwanie, jakie stanowi pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej, dlatego 

też Wolontariat MOPS prowadzi bogatą współpracę z jednostkami pomocy 

społecznej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem studenckim 

czy biznesowym. 

Taka forma działań jest niezbędna zwłaszcza przy realizacji programu 

„Życzliwy Patrol”, skierowanego do bezdomnych. 

 

Tabela nr 2. Działania podjęte przez Wolontariat MOPS Sosnowiec w 2013 r. w ramach realizacji 

programu „Życzliwy Patrol”, skierowanego do bezdomnych. 

Lp.  Nazwa działania  
Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników/ 

efekty 

1. „Akcja Apteczka” 
28.01 - 30.01. 

2013r. 

Przeprowadzenie zbiórki leków 

bezreceptowych i środków 

opatrunkowych dla bezdomnych w 

czterech wybranych aptekach, 

przekazanie zebranych środków 

opatrunkowych oraz leków 

witaminowych do Ośrodka 

Opiekuńczego dla Bezdomnych, oraz do 

Ogrzewalni.  

Liczba środków 

opatrunkowych i 

leków bez 

receptowych: 

1030 

2.  
Kurs Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy 

09.02- 24.02. 

2013r. 

Celem kształcenia było uzyskanie tytułu 

ratownika przez wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt. Dzięki 

temu wolontariusze będą mogli w 

skuteczny sposób udzielać pierwszej 

pomocy osobom bezdomnym.  

4 wolontariuszy 

3. 
Szkolenie: 

„Streetworking” 
28.03.2013r. 

Przygotowanie profesjonalnej kadry 

streetworkerów do pracy z bezdomnymi 

w terenie. Wsparcie ze strony Śląskiego 

Forum Organizacji Pozarządowych 

"KAFOS" Katowice 

13 wolontariuszy 
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Lp.  Nazwa działania  
Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników/ 

efekty 

4. 

Spotkanie 

zorganizowane przez 

Wolontariat MOPS 

z instytucjami miasta 

Sosnowiec 

zajmującymi się 

problemem 

bezdomności i osób 

zagrożonych 

bezdomnością 

17.04.2013r. 

W spotkaniu wzięło udział szereg 

instytucji takich jak Areszt Śledczy, 

Straż Miejska, Izba Wytrzeźwień, Sąd 

Rejonowy, Kuratorzy Zawodowi, 

Noclegownia Caritas, Dział ds. 

Uzależnień i Bezdomności oraz 

Wybranych Grup Społecznych MOPS, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Wydział Prewencji KMP. 

Spotkanie miało na celu zapoznanie z 

programem „Życzliwy Patrol”, oraz 

określenie zasad współpracy 

wolontariuszy ze służbami miejskimi. 

9 przedstawicieli 

instytucji, 4 

wolontariuszy 

5. 

Szkolenie: 

 „Funkcjonowanie ról 

grupowych w zespole” 

18.04.2013r. 

Szklenie, dzięki któremu Wolontariusze 

poznali rolę, jaką pełnią w zespole 

wolontariackim. Wsparcie ze strony 

Śląskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych "KAFOS" Katowice 

11 wolontariuszy 

6. 

Wizyta w Ośrodku 

Opiekuńczym dla 

Bezdomnych oraz 

Izbie Wytrzeźwień  

07.05.2013r. 

Zapoznanie wolontariuszy biorących 

udział w programie „Życzliwy Patrol” ze 

specyfiką placówek, oraz 

przedstawienie wstępnego zakresu 

podejmowanych działań. 

6 wolontariuszy 

7. Współpraca z PCK  maj 2013r. 

Współpraca polega na przekazaniu 

asortymentu (używanej pościeli i 

odzieży), osobom bezdomnym i 

zagrożonym bezdomnością. Otrzymane 

rzeczy przekazano bezpośrednio do 

Noclegowni Caritas znajdującej się przy 

ul. Kaliska 25. 

6 wolontariuszy, 

45 sztuk wydanej 

pościeli 

 i odzieży,  
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Lp.  Nazwa działania  
Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników/ 

efekty 

8. 
Program „Na 

celowniku” 
14.05.2013r. 

Zorganizowanie warsztatów dla osób 

bezdomnych przebywających w 

Noclegowni, mających na celu 

wzbogacenie wiadomości  

i umiejętności w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. Osoby bezdomne 

miały możliwość uczestnictwa w teście 

prowadzonym przez wolontariuszkę, 

studentkę kryminalistyki 

 (w całości przygotowana przez 

Wolontariat). 

6 wolontariuszy, 

25 osób 

przebywających 

w Noclegowni 

9. 
Wizyty w Izbie  

Wytrzeźwień 

od 21.05.2013r. 

do 31 grudnia 

2013r. 

Udzielanie informacji i porad dla osób 

bezdomnych i opuszczających Izbę 

Wytrzeźwień. Wolontariusze pełnią 

dyżury dwa razy w tygodniu, również w 

weekendy. 

2 wolontariuszy, 

200 osób 

objętych 

wsparciem 

10. 

Szkolenie: 

„Alternatywne metody 

komunikacji” 

23.05.2013r. 

Szkolenie przygotowujące wolontariuszy 

do pracy z osobami głuchoniemymi - 

Alfabet Lorma, Daktylografia, 

Daktylografia do dłoni, Język migowy 

(PJM), system językowo – migany 

(SJM), Język migowy odbierany 

dotykiem, Alfabet Brajla). 

Wsparcie ze strony Śląskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych "KAFOS" 

Katowice 

10 wolontariuszy 

11. 
Wizyty w Noclegowni 

Caritas 

Od 

24.05.2013r. 

Udzielanie informacji i porad dla osób 

bezdomnych. Wolontariusz pełni dyżur 

dwa razy w miesiącu. 

1 wolontariusz 
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Lp.  Nazwa działania  
Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników/ 

efekty 

12. 

Areszt Śledczy 

Wizyta 

wolontarystyczna 

24.07.2013r. 

Wizyta w Areszcie Śledczym przy 

ul. Radocha 25, w celu zapoznania się 

ze specyfiką instytucji, kadry 

instytucjonalnej, wstępne omówienie 

współpracy wolontariuszy z 

wychowawcą post-penitencjarnym.  

2 wolontariuszy 

13. Współpraca z PCK  listopad 2013 r. 

Przekazanie asortymentu zebranego  

w Świetlicy Wolontariatu na Pl. 

Kościuszki, oraz z PCK bezpośrednio do 

Noclegowni Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej  

Ilość wydanej 

pościeli i odzieży: 

86 sztuk 

14. 
Akcja informacyjna 

Wolontariatu MOPS  

grudzień 2013 

r.  

Prowadzenie punktów informacyjnych  

w miejscach publicznych, rozdawanie 

ulotek przechodniom naszego miasta z 

kontaktami adresowymi służb miejskich 

i innych podmiotów wspierających 

osoby bezdomne 

10 wolontariuszy 

Źródło: Opracowanie własne – Wolontariat MOPS Sosnowiec 

W projekcie „Życzliwy Patrol” wzięło udział 270 osób bezdomnych, oraz 

zagrożonych bezdomnością, przy wsparciu 18 wolontariuszy. 

 

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu we 

współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.  

 

Wolontariat MOPS Sosnowiec, realizując projekty często zaprasza do 

współpracy inne podmioty. Dzięki organizowanym przez nas spotkaniom ich 

uczestnicy poznają się bliżej, zawiązują partnerstwa między sobą. Łącząc potencjał 2, 

a nawet 3 organizacji zwiększamy swoje szanse na skuteczność, ponieważ nasze 

działania się uzupełniają. 
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Sosnowieccy wolontariusze aktywnie wspierają lokalną społeczność 

w działalności w ramach trzeciego sektora. Pomoc ta wyrażana jest poprzez: 

 zapewnianie obsługi organizacyjnej w zakresie prowadzonych przez 

organizacje prac, 

 opracowania graficzne plakatów, 

 udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe, 

 popularyzację informacji o organizacjach, stowarzyszeniach, projektach 

i wydarzeniach organizowanych przez nich w mieście, 

 promowanie idei wolontariatu przez przybliżenie jego wartości i korzyści wśród 

młodzieży podczas spotkań w szkołach, oraz podmiotów NGO z terenu miasta, 

a także poprzez zainteresowanie mediów problematyką. 

Tabela nr 3. Projekty innych organizacji wspierane przez Wolontariat MOPS Sosnowiec 

w 2013 r.  

Lp.  

Nazwa podmiotu 

wspieranego/ 

nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników 

1.  
Stowarzyszenie 

„Dawcy Uśmiechu” 
14.04.2013 r.  

"Bezpieczna droga" - projekt 

organizowany przez Stowarzyszenie 

„Dawcy Uśmiechu”. Z ramienia 

Fundacji  DKMS Polska - Baza 

Dawców Komórek Macierzystych z 

Warszawy. Wolontariat MOPS 

Sosnowiec włącza się w akcję 

z hasłem -  WSPÓLNIE PRZECIW 

BIAŁACZCE 

10 

wolontariuszy 

2.  
Fundacja DKMS  

z Warszawy 
24.04.2013 r. 

„Wspólnie przeciw białaczce” - 

Wolontariat MOPS Sosnowiec  

z ramienia Fundacji DKMS  

z Warszawy przeprowadził 

rekrutację potencjalnych dawców 

szpiku w Urzędzie Miejskim w 

Sosnowcu 

9 

wolontariuszy 
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Lp.  

Nazwa podmiotu 

wspieranego/ 

nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników 

3.  

Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 2 w 

Sosnowcu  

ul. Sucha 21 

wedle potrzeb 

Pomoc i uczestnictwo w zajęciach 

edukacyjnych z dziećmi 

niepełnosprawnymi intelektualnie 

1 wolontariusz 

4.  

Przedszkole nr 12, 

Przedszkole nr 15, 

Przedszkole nr 44 

wedle potrzeb 

Pomoc w organizowaniu oraz udział  

w zajęciach przedszkolnych dla 

dzieci 

5 

wolontariuszy 

5.  

Zespół Opiekuńczo 

Wychowawczy nr 2  

w Sosnowcu, ul. 

Sucha 21,  

wedle potrzeb 

Działania wolontariuszy MOPS 

 w placówce dotyczą udzielania 

korepetycji, organizowania 

warsztatów i zajęć, pomocy w 

wykonywaniu codziennych czynności 

3 

wolontariuszy 

6.  Jarmark „Kaziki”  01.06.2013 r. 

W ramach jarmarku obchodzony był 

Dzień Dziecka. Wolontariusze MOPS 

przebrani za postacie  

z Gwiezdnych Wojen organizowali 

zabawy i konkursy dla dzieci. 

3 

wolontariuszy 

7.  
Dzień Dziecka z 

Bakcylem 
01.06.2013 r. 

We współpracy z Klubem „Bakcyl” 

Wolontariusze MOPS Sosnowiec 

pomagali przy organizacji imprezy 

jak również opiece nad 

najmłodszymi. 

2 

wolontariuszy 

8.  
„Zagórskie powitanie 

lata na sportowo” 
15.06.2013 r. 

Festyn zorganizowany na Placu 

Papieskim w Zagórzu przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik”. 

Wolontariusze MOPS organizowali 

konkursy dla dzieci. Czuwali nad 

bezpieczeństwem dzieci podczas 

konkurencji sportowych. 

7 

wolontariuszy 
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Lp.  

Nazwa podmiotu 

wspieranego/ 

nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Rodzaj działania  

Liczba 

uczestników 

9.  

Rowerowy Maraton  

„Tour de Senior” 

- Stowarzyszenie 

„Aktywne Kobiety” 

24.08.2013 r. 

Wsparcie przez Wolontariat MOPS 

akcji organizowanej przez 

stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” 

poprzez rejestrowanie uczestników 

maratonu, informowanie 

 o przebiegu trasy, pomoc  

przy rozstawianiu sprzętu, 

wydawanie posiłku i herbaty, itp. 

 

9 

wolontariuszy 

10.  
 Wydział Polityki 

Społecznej”  
31.08.2013 r. 

Pomoc w ramach akcji promocyjnej 

programu „Aktywny Senior 60+” 

organizowanej przez Wydział Polityki 

Społecznej UM Sosnowiec, 

odbywającej się w Auchan. 

Informowanie o założeniach 

programu, wręczanie ulotek oraz 

upominków związanych 

 z akcją. 

5 

wolontariuszy 

11.  

Bal Seniorów  

i Seniorek 

 - Stowarzyszenie 

„Aktywne Kobiety” 

23.11.2013 r. 

Pomoc przy organizacji Balu 

(dekorowanie Sali, pomoc  

w obsłudze - wprowadzaniu gości, 

opieka nad szatniami, roznoszenie 

posiłków. Wsparcie przez 

Wolontariat MOPS akcji 

organizowanej przez stowarzyszenie 

„Aktywne Kobiety” 

8 

wolontariuszy 

12.  

Akcja medyczna 

"Zdrowa Mama to 

szczęśliwa rodzina" 

Centrum Handlowe 

Plaza w Sosnowcu 

14.12.2013 r. 

Wsparcie Fundacji „Unia Bracka” 

poprzez zapisywanie osób chętnych 

na poszczególne badania, 

wydawanie kuponów na nagrody 

3 

wolontariuszy 

Źródło: Opracowanie własne – Wolontariat MOPS Sosnowiec 
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 Wykonywanie zadań publicznych z udziałem wolontariatu, staje się nie tylko 

coraz bardziej popularne, ale wręcz niezbędne. Wynika to m.in. z faktu, że osoby 

prywatne, dobrowolnie i nieodpłatnie poświęcając swój czas na realizację działań 

długofalowych, czasochłonnych, wymagających dużego nakładu sił, w rezultacie 

przyczyniają się do odciążenia finansów sektora publicznego, dodatkowo podnosząc 

jakość świadczonych usług. Organy administracji państwowej zmniejszają w ten 

sposób wydatki na rozwiązywanie podstawowych problemów społecznych.  

Dotychczasowa działalność Wolontariatu MOPS w mieście Sosnowiec umożliwiła: 

 wzrost i rozwój lokalnych społeczności i więzi lokalnych, 

 wzrost jakości świadczonych usług przez podmioty miejskie dzięki 

zaangażowaniu wolontariuszy, 

 ukształtowanie postaw i zachowań obywatelskiej solidarności i pobudzenie do 

współdziałania, 

 zdobywanie doświadczenia i wiedzy przez młodych ludzi stających przed 

wyborem swojej przyszłej kariery zawodowej, 

 promocję działań instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

Za działania wolontarystyczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu otrzymał Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom na lata 2012-

2013, przyznawany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Warszawie w ramach 

ogólnopolskiego konkursu „Barwy wolontariatu”, oraz certyfikat „Dobry Wolontariat” 

na okres 23.01.2013 r. - 23.01.2015 r. nadany przez Pracownię Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia” w Warszawie.  

W 2013 r. Wolontariat MOPS Sosnowiec otrzymał również wyróżnienie 

w Konkursie o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, do którego w kategorii 

promocyjnej został zgłoszony przez Małgorzatę Ochęduszko-Ludwik, Naczelnika 

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Znalazł się w gronie 

instytucji aktywnie działających na rzecz Zagłębia, kreujących lokalną tożsamość 

i budujących społeczeństwo obywatelskie w skali lokalnej. 

Zwieńczeniem roku 2013 był list gratulacyjny Prezydenta Miasta Sosnowiec 

Pana Kazimierza Górskiego wręczony w Teatrze Zagłębia podczas Sosnowieckiej Gali 

Laureatów NGO za nowatorskie działania, a także promocję wybitnych, 

niekonwencjonalnych rozwiązań na rzecz idei wolontariatu.  
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Pomoc udzielona organizacjom pozarządowym przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w szerokim zakresie udziela pomocy 
organizacjom pozarządowym. Pomoc ta wyrażana jest poprzez pobieranie często 
symbolicznych opłat za korzystanie z obiektów, a także wsparcie, poprzez zakup 
towarów czy usług niezbędnych przy organizacji danego przedsięwzięcia. 
 
Na wnioski o współorganizację imprez sportowych, złożone przez organizacje 
pozarządowe w 2013 roku, MOSiR za każdym razem odpowiadał pozytywnie. 
Wielkość wsparcia udzielonego przez MOSiR uzależniona była od wielu czynników, 
m.in. planowanej liczby uczestników imprezy, jej zasięgu czy też wkładu własnego. 
Decyzję w każdym z przypadków indywidualnie podejmował Dyrektor MOSiR, nie 
opierając się na żadnym schemacie, starając się dynamicznie reagować na potrzeby 
sosnowieckiego środowiska sportowego. 
MOSiR decydując się na współorganizację danej imprezy, obciążał głównego 
organizatora kwotą ryczałtową za korzystanie z obiektu (opłata uzależniona od czasu 
trwania imprezy, zgodna z cennikiem wprowadzonym stosownym zarządzeniem 
Dyrektora MOSiR). W wielu przypadkach wsparcie dodatkowo wyrażało się 
wydatkami ze strony MOSiR, np. na zabezpieczenie obsługi medycznej podczas 
imprezy czy dokonanie zakupu pucharów bądź nagród dla uczestników. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Pomoc udzielona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 
organizacjom pozarządowym w 2013 roku przy współorganizacji imprez sportowych 
 

Nazwa imprezy 
Termin 
imprezy 

Beneficjent 
Środki 

wydatkowane 
przez MOSiR 

Wielkość zniżki 
udzielonej 

na wynajem 
obiektu 

Pomoc łącznie 

      
3. Puchar Polski Juniorów w szabli 12-01-2013 TMS Zagłębie Sosnowiec 7 299,88 zł 715,00 zł 8 014,88 zł 

12. Sosnowiecki SuperSprint o Puchar 
WOŚP 

13-01-2013 Auto Moto Klub S4 - 2 465,00 zł 2 465,00 zł 

Halowy Turniej Trampkarzy 13 i 27.01.2013 ŚlZPN Podokręg Sosnowiec - 980,00 zł 980,00 zł 

Halowy Turniej Oldbojów im. M. Masłonia 19-01-2013 Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy 2 136,31 zł 415,00 zł 2 551,31 zł 

VII Halowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów 2-02-2013 Fundacja Perspektywa - 640,00 zł 640,00 zł 

Memoriał Tomka Krawczyka 3-02-2013 
Stowarzyszenie Selton 
Sosnowiec 

345,00 zł 490,00 zł 835,00 zł 

Piłkarski Turniej Halowy Orlików 9-02-2013 AKS Niwka Sosnowiec 864,00 zł - 864,00 zł 

Turniej Tenisa Stołowego 12-02-2013 Towarzystwo Przyjaciół Milowic - 265,00 zł 265,00 zł 

Międzynarodowy Turniej Spirit On Ice 23-24.02.2013 
Stowarzyszenie Graczy 
Friesbee 

- 1 315,00 zł 1 315,00 zł 

Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci 2.03 i 6.04.2013 UKS Piłkarz Sosnowiec - 830,00 zł 830,00 zł 

III Wojewódzki Turniej Kadetów w tenisie 
stołowym 

2-03-2013 UKS Huragan Sosnowiec 120,00 zł 565,00 zł 685,00 zł 

Wojewódzki Turniej Judo Juniorów, 
Młodzików i Dzieci 

3-03-2013 KS Budowlani Sosnowiec - 565,00 zł 565,00 zł 
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Nazwa imprezy 
Termin 
imprezy 

Beneficjent 
Środki 

wydatkowane 
przez MOSiR 

Wielkość zniżki 
udzielonej 

na wynajem 
obiektu 

Pomoc łącznie 

      
V Turniej Grand Prix Sosnowca w tenisie 
stołowym 

3-03-2013 UKS Huragan Sosnowiec 160,00 zł 565,00 zł 725,00 zł 

III Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny 
Młodzików w ten.stoł. 

16-17.03.2013 UKS Huragan Sosnowiec 248,00 zł - 248,00 zł 

Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego 13-04-2013 PTTK O/Sosnowiec - 1 165,00 zł 1 165,00 zł 

Mistrzostwa Śląska Młodzików w tenisie 
stołowym 

13-14.04.2013 UKS Huragan Sosnowiec 210,00 zł 1 130,00 zł 1 340,00 zł 

Turniej Badmintona 15-04-2013 Towarzystwo Przyjaciół Milowic - 265,00 zł 265,00 zł 

Turniej Siatkówki 10-05-2013 Towarzystwo Przyjaciół Milowic - 265,00 zł 265,00 zł 

Mistrzostwa Śląska Kadetów w tenisie 
stołowym 

18-19.05.2013 UKS Huragan Sosnowiec 187,50 zł 1 130,00 zł 1 317,50 zł 

Turniej Tenisa Stołowego 4-06-2013 Towarzystwo Przyjaciół Milowic - 265,00 zł 265,00 zł 

Festiwal Tenisa Stołowego 7-9.06.2013 UKS Huragan Sosnowiec 1 965,42 zł - 1 965,42 zł 

Festiwal Rowerowy 15-16.06.2013 UKS Grupa Kolarska Sosnowiec 1 108,26 zł 2 345,00 zł 3 453,26 zł 

XXI Międzynarodowy Turniej Rugby 22-06-2013 Rugby Klub Koliber Sosnowiec 1 072,89 zł 640,00 zł 1 712,89 zł 

Mistrzostwa Sosnowca Karate Kyokushin 22-06-2013 Sosnowiecki Klub Karate - 565,00 zł 565,00 zł 

VII Międzynarodowy Festiwal Koszykówki 
Dziewcząt 

13-15.09.2013 KS JAS-FBG Sosnowiec 1 739,81 zł 8 025,00 zł 9 764,81 zł 

VI Festiwal Piłki Ręcznej Chłopców 20-22.09.2013 SPR Zagłębie Sosnowiec 4 690,32 zł 6 675,00 zł 11 365,32 zł 

XII Międzynarodowy Puchar Śląska w 
Rugby 

28-29.09.2013 Rugby Klub Koliber Sosnowiec 900,00 zł 1 445,00 zł 2 345,00 zł 

Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym 
13.10, 24.11, 
15.12.2013 

UKS Huragan Sosnowiec 450,00 zł 1 695,00 zł 2 145,00 zł 

Turnieje Tenisa Stołowego (4) – bez 
udziału DKI 

2013 UKS Huragan Sosnowiec - 2 260,00 zł 2 260,00 zł 

Turniej Badmintona 22-10-2013 Towarzystwo Przyjaciół Milowic - 265,00 zł 265,00 zł 
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Nazwa imprezy 
Termin 
imprezy 

Beneficjent 
Środki 

wydatkowane 
przez MOSiR 

Wielkość zniżki 
udzielonej 

na wynajem 
obiektu 

Pomoc łącznie 

      
Amatorska Liga Piłki Nożnej 11.09-30.11.2013 Amatorska Liga Piłki Nożnej 4 321,23 zł 45 100,00 zł 49 421,23 zł 

Sosnowiecka Amatorska Liga Szóstek 20.09-30.11.2013 KKS Czarni Sosnowiec - 9 500,00 zł 9 500,00 zł 

Festyn rodzinny 28-09-2013 
Zagłębiowskie Stowarzyszenie 
Turys.-Kult. 

- 1 165,00 zł 1 165,00 zł 

I Edycja Pucharu Polski w Kolarstwie 
Przełajowym 

6-10-2013 UKS Grupa Kolarska Sosnowiec - 1 165,00 zł 1 165,00 zł 

Maraton aktywności 12-10-2013 Fundacja Perspektywa 225,06 zł - 225,06 zł 

Turniej Badmintona dla Amatorów 3-11-2013 Towarzystwo Przyjaciół Milowic - 415,00 zł 415,00 zł 

5. Rajd Niepodległości 11-11-2013 Fundacja Happy Road 2 100,00 zł 2 465,00 zł 4 565,00 zł 

VI Turniej Brydża Sportowego 11-11-2013 TKKF Zagórze 910,03 zł - 910,03 zł 

Puchar Świata Juniorów w szabli 16-17.11.2013 TMS Zagłębie Sosnowiec 36 112,44 zł 1 295,00 zł 37 407,44 zł 

Międzynarodowy Festiwal Capoeira i 
Kultury Brazylijskiej 

23-24.11.2013 KS Capoeira - 2 195,00 zł 2 195,00 zł 

V Halowy Memoriał im. Jerzego Kloca 15-12-2013 AKS Niwka Sosnowiec 770,00 zł 565,00 zł 1 335,00 zł 

    
RAZEM: 169 746,15 zł 
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3) Wdrażanie nowatorskich działań na rzecz Miasta i jego 
mieszkańców 

 

Kampania 1% 
 

Wraz z początkiem 2013 roku Centrum rozpoczęło kampanię 
informacyjną, promującą przekazywanie 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. Kampania organizowana 
jest przez SCOP począwszy od 2009 roku. Jej celem jest: 

 poszerzanie wiedzy podatników o możliwości dokonania 
odpisu 1% podatku oraz o mechanizmie przekazywania 
1%; 

 zachęcanie do przekazywania 1% na organizacje pożytku 
publicznego z siedzibą w Sosnowcu; 

 zwiększanie społecznego zaangażowania mieszkańców 
Sosnowca. 

 
Podczas Kampanii wykorzystywana była strona internetowa 
www.wsparcie.sosnowiec.pl, na której umieszczono: 

 Instrukcję „Krok po kroku” jak przekazać 1% podatku na OPP; 
 Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku z terenu Miasta 

Sosnowca wraz z informacjami o działalności poszczególnych organizacji; 

 Wykaz ogólnopolskich OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku. 
 
Na potrzeby kampanii utworzony w latach ubiegłych logotyp firmujący przekazywanie 
1%, umieszczano na stronie internetowej oraz na wszystkich materiałach 
informacyjnych.  
Kampanii jak w latach ubiegłych towarzyszył plakat rozpowszechniany na terenie 
Sosnowca, oraz wśród organizacji pozarządowych. 
 

Strona internetowa SCOP  
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi pod adresem 
www.wsparcie.sosnowiec.pl stronę internetową pełniącą funkcję stałego łącznika 
z organizacjami pozarządowymi. Oprócz bieżących aktualności, organizacje 
pozarządowe mogą znaleźć na niej następujące informacje: 
- poradnik, zawierający informacje dotyczące tego, jak 

rozpocząć działalność społeczną oraz jakie prawa 
i obowiązki posiadają organizacje pozarządowe; 

- ustawy i rozporządzenia wykonawcze, na podstawie 
których funkcjonują organizacje pozarządowe oraz 
akty prawa miejscowego dotyczące działalności 
sosnowieckich organizacji;  

- bieżące konsultacje społeczne; 
- informacje dotyczące organizowania na terenie 

Miasta zgromadzeń publicznych; 

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/
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- informacje dotyczące tego jak przeprowadzić zbiórkę publiczną, wzory wniosków 
i sprawozdań z wyników zbiórki;  

- informacje o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – 
ogłoszenia, wzory ofert wyniki oceny formalnej, wykazy ofert objętych wsparciem; 

- informacje o możliwości korzystania z innych funduszy, dotacji czy grantów; 
- wnioski do pobrania, formularze KRS; 
- informacje o składzie, dyżurach oraz protokoły z posiedzeń Sosnowieckiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego; 
- zaktualizowana baza sosnowieckich organizacji pozarządowych zawierająca 

portfolia z informacjami o organizacjach, które prowadzą działalność na terenie 
Miasta; 

- baza ofert praktyk w organizacjach pozarządowych; 
- kalendarium imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe; 
- informacje o możliwościach szkoleniowych. 

 
Wszystkie zainteresowane organizacje mogą przesłać na adres poczty elektronicznej 
SCOP informacje o podejmowanych działaniach, które pracownicy niezwłocznie 
zamieszczają na stronie.  
W 2013 stronę internetową SCOP odwiedzano 42 238 razy. 
 

Profil SCOP na portalu społecznościowym Facebook 
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych stara się dotrzeć z informacjami 
na temat działalności sosnowieckich fundacji i stowarzyszeń do wszystkich 
mieszkańców Miasta. Idąc z duchem czasu i mając na względzie, iż skuteczne 
kształtowanie świadomości obywatelskiej należy rozpoczynać od najmłodszych lat 
życia, w 2012 roku Centrum reaktywowało swój profil na portalu Facebook.  
Można zauważyć zwiększającą się ilość fanów co pozwala stwierdzić, iż działalność III 
sektora budzi zainteresowanie nie tylko 
wśród młodzieży.  
Na profilu, oprócz bieżących informacji 
SCOP pojawiają się także odniesienia do 
artykułów i poradników, które tematyką 
nawiązują do działalności i funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. 
Profil pozwala także na promowanie przez 
SCOP działalności tych organizacji, które 
również posiadają tam swoje konta. 
 
 

Newsletter SCOP 
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych średnio raz w tygodniu przesyła 
do wszystkich organizacji pozarządowych, które udostępniły adres swojej poczty 
elektronicznej garść najnowszych informacji dotyczących zarówno działań 
podejmowanych przez SCOP, jak i przez sosnowieckie organizacje pozarządowe, ale 
także informacje pochodzące spoza miasta czy nawet regionu, które mogłyby 
zainteresować sosnowieckie fundacje i stowarzyszenia.  
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Subskrypcja tego typu elektronicznej formy biuletynu jest nieodpłatna. Każda 
zainteresowana organizacja może przesłać na adres poczty elektronicznej SCOP 
określone informacje, które pracownicy zamieszczą w kolejnym newsletterze.  
Centrum stara się zapewnić w ten sposób, działającym na terenie Miasta 
organizacjom jak największy komfort działania. Z jednej strony bez konieczności 
opuszczania swojej siedziby docierają do nich najważniejsze informacje z życia III 
sektora, z drugiej zaś w ten sam sposób same organizacje mogą poinformować inne 
NGO o swoich poczynaniach. 
 

Udostępnianie gadżetów z logotypami Miasta na realizowane 
przez sosnowieckie organizacje pozarządowe imprezy 
i wydarzenia 
 
 
W 2013 roku Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 
udostępnił gadżety z logotypami Miasta z przeznaczeniem na realizowane imprezy 
i wydarzenia organizacjom pozarządowym mającym siedzibę w Sosnowcu, według 
zestawienia ilości podanej poniżej: 
 
764 szt. Smyczy 
615 szt. Reklamówek 
803 szt. Długopisów 
  15 szt. Puzzle 
  67 szt. Kubków 
 18 szt. Plecaków 
 14 szt. Toreb na laptop 
220 szt. Miśków odblaskowych 
180 szt. Opasek odblaskowych 
160 szt. Zakładek do książek 
236 szt. Informatorów 
  26 szt. Proporczyków 
  28 szt. Frisbee 
  26 szt. Kompletów piśmienniczych 
118 szt. Koszulek 
  67 szt. Kredek 
268 szt. Breloków 
420 szt. Informatorów 
  60 szt. Toreb reklamowych 
400 szt. Pocztówek 
400 szt. Zakładek 
  98 szt. Planów miasta 
  25 szt. Książki „Korzeniec” 
  25 szt. Książki „Puder i pył” 
  20 szt. Magnesów na lodówkę 
208 szt. Zapachów samochodowych 
  56 szt. Filmów o mieście  
    8 szt. Kubków termicznych 
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  56 szt. Albumów Sosnowiec 110 lat 
  32 szt. Albumów J. Kiepura 
  50 szt. Książek J. Kiepura  
  55 szt. Notatników 
120 szt. Znaczków z herbem Sosnowca. 
 

Bezpłatne udostępnianie sal Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 
organizacjom pozarządowym 
 
Za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urząd Miejski 
udostępnił sale dla potrzeb organizacji pozarządowych dwukrotnie: 
- w dniu 21 października – sale nr 307 i 319 dla Sosnowieckiego Stowarzyszenia 

Amazonek „Życie” 
- w dniu 15 listopada – sala 319 dla Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów 

i Rencistów 
 

Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach 
 
Sosnowiec w ramach starań o ułatwianie organizacjom pozarządowym ich 
codziennego funkcjonowania, a tym samym budowania stosunków partnerskich 
pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem oddaje organizacjom w najem gminne 
lokale użytkowe w trybie pozakonkursowym, bezprzetargowym oraz stosując 
obniżoną stawkę czynszu.   
Podstawą tego rodzaju współpracy jest § 5 Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok.  
 
Szczegółowe zasady najmu lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach 
wypracowane zostały w roku 2012 - Zarządzenie Nr 1307 Prezydenta Miasta 
Sosnowca z dnia 31 października 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajęcia na 
preferencyjnych warunkach lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Sosnowiec 
organizacjom pozarządowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych na rzecz 
mieszkańców Sosnowca. W grudniu 2013 roku dokonano zmian przedmiotowego 
zarządzenia rozszerzając tym samym możliwość bezpłatnego użyczania pomieszczeń 
organizacjom kombatanckim. Zmiany reguluje Zarządzenie Nr 1420 Prezydenta 
Miasta Sosnowca z dnia 13 grudnia 2013r. wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 
2014r. 
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność 
pożytku publicznego na terenie Sosnowca mogą ubiegać się  o:  
 
1) wynajęcie pomieszczeń w placówkach szkolnych oraz w sosnowieckich 
samorządowych instytucjach kultury, gdzie stosuje się bonifikaty od stawek za 
wynajem pomieszczeń, a w przypadku gdy organizacja prowadzi nieodpłatne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta, Dyrektor placówki może odstąpić od pobierania 
opłat. 
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2) wynajęcie w trybie pozaprzetargowym gminnych lokali użytkowych organizacjom, 
których działalność na rzecz mieszkańców Sosnowca jest nie krótsza niż 2 lata, przy 
zastosowaniu bonifikat pokrywanych z budżetu Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych w wysokości 50% ale nie więcej niż 6 zł netto za m2 od stawek za 
wynajem pomieszczeń. 
 

Adres lokalu użytkowego Nazwa najemcy 

Plac Kościuszki 5 
Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział 
Sosnowiec 

 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
 Fundacja dla Młodych  

1-go Maja 21/23 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 

 Polski Czerwony Krzyż  
 Polski Związek Filatelistów 
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
 Polski Związek Niewidomych 

 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Związek Sybiraków 

Rzeźnicza 12 
Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg 
Sosnowiec 

 Klub Żeglarski "Zagłębie" 

Dobrzańskiego 99 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
"Przebudzenie" 

Niepodległości 17 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
"UWOLNIENIE" 

3-go Maja 1 
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza 
Apostoła 

3-go Maja 11 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "AD-ASTRA" 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 

Dęblińska 1 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział im. A. Janowskiego 

Urbanowicz 21A 
Stowarzyszenie na rzecz Demokracji  
i Antyklerykalizmu "Uniezależnienie" 

 
Wysokość środków zaangażowanych przez Gminę Sosnowiec na realizację 
dofinansowania dla organizacji pozarządowych w roku 2013 wynosiła: 16.752,28 
złotych. 
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4. Realizacja priorytetowych zadań publicznych, 
wymienionych w § 6 Programu 

 
Zgodnie z art. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
finansowe wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy 
odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.  
 
Wskaźniki od 1 do 12 za 2013 rok:  
 

 
1 

 
Liczba otwartych konkursów ofert 
 

17 

 
2 

 
Liczba ofert złożonych w ramach 
otwartych konkursów ofert 
 

224 

 
3 

 
Liczba zawartych umów na realizację 
zadań publicznych 
 

182 

 
4 

 
Wysokość środków finansowych 
przekazanych organizacjom na realizację 
zadań publicznych 
 

2.711.285,53 

 
5 

 
Liczba organizacji, które otrzymały 
dofinansowanie z budżetu Miasta na 
realizację zadań publicznych 
 

70 

 
6 

 
Liczba umów zerwanych lub 
unieważnionych 
 

1 

 
7 

 
Wysokość środków finansowych 
zaangażowanych przez organizacje w 
realizację zadań publicznych 
 

1.693.676,19 

 
8 

 
Liczba uczestników biorących udział w 
zadaniach publicznych realizowanych 
przez organizacje 
 

 
około 62.753 
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9 

 
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w 
realizację zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje 
 

383 

 
10 

 
Liczba złożonych ofert przez organizacje 
na realizację zadań publicznych z 
pominięciem otwartych konkursów ofert 
 

38 

 
11 

 
Wysokość środków finansowych 
przekazanych organizacjom na realizację 
zadań publicznych z pominięciem 
otwartych konkursów ofert 
 

206.313,86 

 
12 

 
Liczba inicjatyw podejmowanych przez 
organizacje w ramach inicjatywy lokalnej 
 

0 

 
 
 
W poszczególnych latach kwoty udzielanych przez Miasto dotacji były następujące: 
 
 

Łączna kwota dotacji udzielonych

w poszczególnych latach

2 711 285,53 2 243 193,64

3 197 431,28
2 787 614,23

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013
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W ten sposób przedstawia się z kolei liczba organizacji pozarządowych realizujących 
zadania publiczne na rzecz Miasta Sosnowca w oparciu o liczbę udzielonych dotacji 
w poszczególnych latach: 
 

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania 

publiczne na rzecz Miasta Sosnowca w oparciu o liczbę 

udzielonych dotacji w poszczególnych latach

70 68

8579

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

 
Otwarte konkursy ofert ogłaszane i przeprowadzane były przez następujące wydziały 
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: 

 
Wydział Kultury Fizycznej i Sportu  
 
Wydział Kultury Fizycznej i Sportu zlecał realizację zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym w celu realizacji zadania priorytetowego zawartego w § 6 Programu 
Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, jakim było wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  
Niniejszy cel realizowany był w szczególności poprzez: 

 Organizację imprez sportowych; 
 Tworzenie możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych;  

 Organizację sportowych obozów szkoleniowych; 
 Wspieranie działań na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Sosnowca; 
 Wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat kultury fizycznej 

w Sosnowcu. 
 
Dane ogólne: 
 
o Liczba otwartych konkursów ofert: 7  
o Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 110 
o Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 88  
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych: 1.352.299,90 zł 
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o Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 
zadań publicznych: 31 

o Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 1 umowa rozwiązana za 
porozumieniem stron 

o Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 
zadań publicznych: 380.457,10 zł 

o Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 
organizacje: ponad 30 tyś. 

o Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje: brak danych  

o Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 
pominięciem otwartych konkursów ofert: 15 

o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert: 79.299,90 zł 

o Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 
0 

 
Dane szczegółowe: 
 
I otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 1452 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12 grudnia 2012 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 
publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu. 
 
Zarządzenie nr 93 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca 
w dziedzinie sportu (ze zm.):  
 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż 
kategoria seniorska”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  Kolejowy Klub Sportowy 

„Czarni” w Sosnowcu  

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w 
2013r.  

28 500,00  

2.  Amatorski Klub Sportowy 
„Niwka” w Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska w dyscyplinie piłka nożna (AKS 
Niwka Sosnowiec)  

27 000,00  

3.  Klub Rekreacyjno – 

Sportowy TKKF „Zew”  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska  

9 000,00  

4.  Uczniowski Klub Sportowy 

„04 Klimontów” im. 
Andrzeja Chojnackiego w 

Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska  

4 300,00  

5.  Uczniowski Klub Sportowy 

„04 Klimontów” im. 

Andrzeja Chojnackiego w 
Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska  

3 800,00  
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Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

6.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Piłkarz” Sosnowiec z 
siedzibą przy Gimnazjum nr 

9 w Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie piłka nożna  

1 000,00  

7.  Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec  

Udział w rozgrywkach i turniejach w 
koszykówce i mini koszykówce dziewcząt  

54 250,00  

8.  Młodzieżowy Koszykarski 

Klub Sportowy „Zagłębie” 
Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie koszykówka chłopców  

23 000,00  

9.  Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej „Zagłębie” 

Sosnowiec 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie piłka ręczna juniorów, juniorów 
młodszych, młodzików i młodzików młodszych  

22 000,00  

10.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Kazimierz Płomień”  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska-szkolenie dzieci i młodzieży w 
kierunku siatkówki  

13 000,00  

11.  Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Zagłębie 
ZSO 14” z siedzibą w S-cu 

przy ul. Kisielewskiego 4 b  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie piłka ręczna i mini piłka ręczna 
chłopców  

12 000,00  

12.  Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy 

„Płomień” w Sosnowcu  

Szkolenie w zakresie piłki siatkowej, lekkiej 
atletyki, siatkówki plażowej  

30 000,00  

13.  Rugby Klub „Koliber” 

Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska – rugby  

9 000,00  

14.  Towarzystwo Miłośników 

Szermierki – Zagłębie  

Działalność Towarzystwa Miłośników 
Szermierki – Zagłębie w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieży  

150 000,00  

15.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu  

Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży przez sekcję 
tenisa stołowego UKS Huragan Sosnowiec  

10 000,00  

16.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” przy Gimnazjum 

nr 2 w Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie 
stołowym i szachach  

4 000,00  

17.  Klub Sportowy „Budowlani”  Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie judo i ju – jitsu w kategoriach 
wiekowych niższych niż kategoria seniorska  

35 000,00  

18.  Klub Sportowy „Górnik” 
Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 
bokserskiej KS Górnik Sosnowiec  

8 000,00  

19.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 

Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu  

Dyscypliny sportowe: pływanie, tenis ziemny, 
piłka nożna  

15 150,00  

20.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlęta” w Sosnowcu  

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 
sportowych hokej na trawie i cheerleaders  

3 000,00  

21.  Klub Sportowy „Górnik” 
Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 
pływackiej KS Górnik Sosnowiec   

18 000,00  

22.  Uczniowski Klub Sportowy 

Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec”  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  20 000,00  
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„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego szczebla centralnego 
w rozumieniu przepisów właściwych związków sportowych w kategorii seniorskiej 
oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  Klub Sportowy „JAS – FBG” 

Sosnowiec  

Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki 
kobiet  

50 000,00  

2.  Kolejowy Klub Sportowy 
„Czarni” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego szczebla centralnego w 
rozumieniu przepisów właściwych związków 
sportowych w kategorii seniorskiej oraz 
udział w tym współzawodnictwie w 
dyscyplinach zespołowych w I lidze piłki 
nożnej kobiet  

50 000,00  

3.  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Zagłębie” Sosnowiec 

Przygotowanie oraz udział we 
współzawodnictwie w kategorii seniorskiej o 
Mistrzostwo II ligi piłki ręcznej mężczyzn  

25 000,00  

 
„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział 
w tym współzawodnictwie w dyscyplinach indywidualnych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  Towarzystwo Miłośników 
Szermierki – Zagłębie  

 

Działalność Towarzystwa Miłośników 
Szermierki – Zagłębie dla grupy seniorskiej  

15 000,00  

2.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Huragan” przy Szkole 

Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu  

Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi mężczyzn 
tenisa stołowego drużyny UKS Huragan 
Sosnowiec oraz w indywidualnych zawodach 
seniorskich  

20 000,00  

3.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Dwójka” przy Gimnazjum 
nr 2 w Sosnowcu  

II liga kobiet w tenisie stołowym – 
przygotowanie oraz udział  

8 000,00  

4.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Kazimierz Płomień”  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz 
udział w tym współzawodnictwie w 
dyscyplinach indywidualnych-przygotowanie i 
udział w turniejach siatkówki plażowej PZPS 
(z cyklu Mistrzostw Polski), turniejach 
zagranicznych oraz CEV/World Tour w 
sezonie 2013  

5 000,00  

5.  Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu  

Ekstraklasa w lekkiej atletyce  13 000,00  

6.  Klub Sportowy „Budowlani”  Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w dyscyplinie judo i ju – jitsu w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie  

16 000,00  
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„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych 
w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  Zagłębiowskie 
Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjno – Sportowe 
„Wulkan”  

Sportowe szkolenie w unihokeju na wózkach 
inwalidzkich  
 

8 000,00  

 
II otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 2 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych 
Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa (ze zm.).  
 
Zarządzenie nr 196 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca 
w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa (ze zm.):  
 
„Organizacja na terenie Sosnowca różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń sportowych 
ogólnodostępnych”:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Amatorska Liga Piłki Nożnej 

Sosnowiec  

Organizacja rozgrywek Sportowych 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sosnowiec w 
Sosnowcu  

5 500,00  

2.  

Międzyszkolny Klub Sportowy 

– Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy „Płomień” w 

Sosnowcu  

Zagłębiowskie czwartki lekkoatletyczne  1 900,00  

3.  

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Dorado” 

WOPR Sosnowiec z siedzibą 
w SCOP przy pl. Kościuszki 5 

w Sosnowcu  

Regaty dzieci w klasie żeglarskiej Optymist  2 720,00  

4.  
Towarzystwo Miłośników 
Szermierki – Zagłębie  

Organizacja Turnieju weteranów w szabli 
kobiet i mężczyzn  

680,00  

5.  Klub Sportowy „Budowlani”  

Cykl 4 turniejów judo dla dzieci, młodzików i 
juniorów młodszych  
 

6 000,00  

6.  

Uczniowski Klub Sportowy 

Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec”  

Festiwal rowerowy w kolarstwie górskim XC 
Wyścig terenowy MTB II  

2 000,00  

7.  
Uczniowski Klub Sportowy 
Grupa Kolarska „Zagłębie 

Sosnowiec”  

Szkolna liga rowerowa  1 000,00  

8.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu  

Finał XV Grand Prix Sosnowca w tenisie 
stołowym o Puchar Prezydenta Miasta 
Sosnowca dla szkół podstawowych i 
gimnazjów  
 

2 600,00  
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Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

9.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu  

Finał XXI Grand Prix Sosnowca w tenisie 
stołowym – memoriał Bernarda Pukieta  

3 000,00  

10.  Perspektywa  
Sosnowieckie Mistrzostwa o Puchar Orlik 
2013  

3 600,00  

11.  Perspektywa  

Organizacja Spartakiady międzypokoleniowej 
„Sportowy Sosnowiec 2013” wraz z festynem 
rodzinnym dla mieszkańców Miasta  

3 000,00  

12.  
Klub Żeglarski „Zagłębie” w 

Sosnowcu  

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta 
Sosnowca w klasie Omega Standard i 
Omega Turystyczna w ramach Pucharu 
Śląska  

3 000,00  

  

„Organizacja na terenie Sosnowca różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń sportowych 
bądź udział w organizowanych na terytorium Polski imprezach oraz wydarzeniach 
sportowych adresowanych do osób zrzeszonych w organizacjach prowadzących 
działalność w obszarze sportu”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  

Międzyszkolny Klub Sportowy 

– Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy „Płomień” w 
Sosnowcu  

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegu na 
1000m oraz miting otwarcia sezonu w lekkiej 
atletyce  

2 500,00  

2.  

Międzyszkolny Klub Sportowy 

– Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy „Płomień” w 

Sosnowcu  

Mistrzostwa województwa śląskiego 
seniorów, juniorów i juniorów młodszych w 
lekkiej atletyce  

2 400,00  

3.  

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Dorado” 

WOPR Sosnowiec z siedzibą 
w SCOP przy pl. Kościuszki 5 

w Sosnowcu  

Regaty Staszic – Plater XVII edycja  1 800,00  

4.  
Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec  

XXI Międzynarodowy Turniej dzieci i 
młodzieży do lat 15  im. Feliksa Mikiciuka  

6 000,00  

5.  
Uczniowski Klub Sportowy 
Grupa Kolarska „Zagłębie 

Sosnowiec”  

Festiwal rowerowy w kolarstwie górskim XC 
Puchar Prezydenta Sosnowca w kolarstwie 
górskim XC I  

3 000,00  

6.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 

Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu  

Ogólnopolski turniej kwalifikacyjny 
młodziczek i młodzików w tenisie stołowym  

8 000,00  
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„Organizacja na terytorium Polski różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń turystyczno 
– krajoznawczych bądź udział w odbywających się na terytorium Polski imprezach 
oraz wydarzeniach turystyczno – krajoznawczych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie  
XXVIII Zimowe Wejście na Babią Górę  5 900,00  

2.  
Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie  

X Jubileuszowy Jurajski Rajd Rowerowy  1 100,00  

3.  

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – 

Krajoznawcze Oddział w 

Sosnowcu  

X Krynicki rajd im. Jana Kiepury  1 000,00  

4.  

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – 

Krajoznawcze Oddział w 
Sosnowcu  

XIX Rajd integracyjny „Wrocław i okolice”  3 300,00  

 
III otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 161 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta 
Sosnowca w dziedzinie sportu.  
 
Zarządzenie nr 303 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta Sosnowca 
w dziedzinie sportu:  
 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kategoriach wiekowych 
niższych niż kategoria seniorska w dyscyplinie pływanie”:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  

Zagłębiowskie 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno – Sportowe 

„Wulkan”  

Sportowe szkolenie w pływaniu dla dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością 

4 400,00  

 
IV otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 408 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 kwietnia 2013r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań 
publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa 
(ze. zm.).  
 
Zarządzenie nr 767 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 czerwca 2013r. 
w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta 
Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa:  
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„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego szczebla centralnego 
w rozumieniu przepisów właściwych związków sportowych w kategorii seniorskiej 
oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Klub Sportowy „JAS – FBG” 

Sosnowiec  
Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet  50 000,00  

2.  
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Zagłębie” Sosnowiec  

Przygotowanie oraz udział we 
współzawodnictwie w kategorii seniorskiej o 
Mistrzostwo I ligi piłki ręcznej mężczyzn  

50 000,00  

 
„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział 
w tym współzawodnictwie w dyscyplinach indywidualnych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  

[w zł] 

1.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Dwójka” przy Gimnazjum 
nr 2 w Sosnowcu  

II liga kobiet w tenisie stołowym – 
przygotowanie oraz udział  

6 000,00  

2.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu  

Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi mężczyzn 
tenisa stołowego drużyny UKS Huragan, 
Pucharze Polski oraz indywidualnych 
zawodach seniorskich  

20 000,00  

3.  
Towarzystwo Miłośników 
Szermierki – Zagłębie  

Działalność Towarzystwa Miłośników 
Szermierki – Zagłębie dla grupy seniorskiej  

13 000,00  

4.  

Międzyszkolny Klub 

Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 

„Płomień” w Sosnowcu  

Ekstraklasa w lekkiej atletyce  9 000,00  

5.  Klub Sportowy „Budowlani”  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w dyscyplinie judo i ju – jitsu w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach 
indywidualnych  

8 000,00  

 
„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych 
w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  

[w zł] 

1.  

Zagłębiowskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjno – Sportowe 

„Wulkan”  

Sportowe szkolenie w unihokeju na 
wózkach  

8 000,00  
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„Organizacja na terenie Sosnowca różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń sportowych 
ogólnodostępnych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 

Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu  

XVII Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu  1 600,00  

2.  
Amatorska Liga Piłki Nożnej 

Sosnowiec  

Organizacja rozgrywek sportowych 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sosnowiec w 
Sosnowcu  

5 500,00  

3.  Perspektywa  
Organizacja VIII Turnieju halowej piłki 
nożnej amatorów  

3 000,00  

 
„Organizacja różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń sportowych bądź udział 
w imprezach oraz wydarzeniach sportowych adresowanych do osób zrzeszonych 
w organizacjach prowadzących działalność w obszarze sportu”:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  
Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec  

VII Międzynarodowy Festiwal koszykówki 
Sosnowiec – Cup 2013  

12 000,00  

2.  

Uczniowski Klub Sportowy 

Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec”  

Międzynarodowy wyścig kolarski Szosami 
Zagłębia – Kryterium uliczne  

5 000,00  

3.  

Uczniowski Klub Sportowy 

Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec”  

Ogólnopolski wyścig w kolarstwie 
przełajowym o Puchar Prezydenta Miasta 
Sosnowca zaliczany do Pucharu Polski  

3 000,00  

4.  
Rugby Klub „Koliber” 

Sosnowiec  

XII Międzynarodowy Puchar Śląska w rugby 
7 juniorów  

4 000,00  

5.  
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 

„Zagłębie” Sosnowiec  

VI Festiwal piłki ręcznej chłopców 
Sosnowiec Cup 2013  

10 000,00  

6.  Klub Sportowy „Budowlani”  
Cykl 4 turniejów judo dla dzieci, młodzików 
i juniorów młodszych  

6 000,00  

 
„Organizacja na terytorium Polski różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń turystyczno 
– krajoznawczych bądź udział w odbywających się na terytorium Polski imprezach 
oraz wydarzeniach turystyczno – krajoznawczych”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  
Sosnowieckie Stowarzyszenie 

Amazonek „Życie”  

Impreza turystyczno – krajoznawcza 
„Poznajemy Ojców i okolice”  

1 300,00  
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V otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 768 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 
publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.  
 
Zarządzenie nr 926 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca 
w dziedzinie sportu:  
 
„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w I lidze piłki nożnej kobiet oraz 
udział w tym współzawodnictwie”:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  
Kolejowy Klub Sportowy 

„Czarni” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego szczebla centralnego w 
rozumieniu przepisów właściwych związków 
sportowych w kategorii seniorskiej oraz udział 
w tym współzawodnictwie w dyscyplinach 
zespołowych w I lidze piłki nożnej kobiet  

50 000,00  

 
VI otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 1060 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 
publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.  
 
Zarządzenie nr 1098 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 września 2013 r. 
w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta 
Sosnowca w dziedzinie sportu: 
 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż 
kategoria seniorska w dyscyplinie hokej na lodzie”:  

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Sielec” przy Zespole Szkół 

Nr 1 /Gimnazjum Nr 7/ w 
Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska w dyscyplinie hokej na lodzie  

200 000,00  
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VII otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 1100 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 października 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 
publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.  
 
Zarządzenie nr 1279 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 15 listopada 2013r. 
w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2013 r. zadania publicznego Miasta 
Sosnowca w dziedzinie sportu:  
 
„Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy o charakterze sportowym dla dzieci 
z terenu Sosnowca z okazji Mikołajek”:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 

przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1.  Perspektywa  

Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy o 
charakterze sportowym dla dzieci z terenu 
Sosnowca z okazji Mikołajek – Sportowe 
Mikołajki 2013  

33 000,00  

 
 
Wydział przekazał środki organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 organizacjom tzw. małe 
granty. 
 

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Śląski Związek Piłki Nożnej 
w Katowicach  

XVIII Halowe Mistrzostwa Zagłębia im. 
Włodzimierza Mazura. Memoriał Włodzimierza 
Mazura  
 

10 000,00  

2.  
Amatorski Klub Sportowy 
„Niwka” w Sosnowcu  

Przygotowanie i udział w rozgrywkach o 
Mistrzostwo V ligi klasy okręgowej Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej gr. 2 w sezonie 
2012/2013 (w dyscyplinie piłka nożna – AKS 
Niwka Sosnowiec)  

7 640,00  

3.  
Klub Rekreacyjno – 

Sportowy TKKF „Zew”  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział 
w tym współzawodnictwie  

4 000,00  

4.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 

Podstawowej nr 45 w 

Sosnowcu 

XVII Zajączkowe Mistrzostwa w pływaniu dla 
dzieci w wieku 6 – 12 lat  

700,00  

5.  Instytut Twórczej Integracji  

Sportowy piknik rodzinny 2013. Integracja 
poprzez sport i rekreację 
 

3 350,00  

6.  

Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Społecznych „Nie 
bójmy się przyszłości”  

Kolorowo i sportowo  1 801,90  

7.  

Uczniowski Klub Sportowy 

Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec” 

Mały Tour de Pologne  3 680,00  
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Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

8.  

Międzyszkolny Klub 

Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 

„Płomień” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział 
w tym współzawodnictwie – rozgrywki 3 ligi 
mężczyzn w piłce siatkowej 

8 000,00  

9.  

MUKS „Dorado” WOPR 
Sosnowiec z siedzibą w 

SCOP przy pl. Kościuszki 5 
w Sosnowcu  

Regaty dzieci w klasie żeglarskiej Optymist i 
regaty kajakowe 

8 100,00  

10.  
Klub Rekreacyjno – 
Sportowy TKKF „Zew”  

Przygotowania i udział w rozgrywkach o 
Mistrzostwo klasy A Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2013 / 
2014  

3 200,00  

11.  
Amatorski Klub Sportowy 
„Niwka” w Sosnowcu  

Przygotowanie i udział w rozgrywkach o 
Mistrzostwo V ligi klasy okręgowej Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Gr. 2 w sezonie 2013 / 
2014 (w dyscyplinie piłka nożna – AKS „Niwka” 
Sosnowiec)  

6 980,00  

12.  Perspektywa  
Aktywny Sosnowiec – „Maraton Aktywności” 
wraz z imprezą integracyjną  

1 300,00  

13.  
Klub Sportowy „Górnik” 

Sosnowiec  

Przygotowanie i udział w rozgrywkach o 
Mistrzostwo B – klasy Podokręgu Sosnowiec 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2013 
/ 2014 (w dyscyplinie piłka nożna – KS Górnik 
Sosnowiec)  
 

2 872,00  

14.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Sielec” przy Zespole Szkół 

Nr 1 /Gimnazjum Nr 7/ w 
Sosnowcu  

Projekt „Będziesz legendą… Zagłębia” – 
organizacja naboru do grup mini hokeja / 
mikrusów dzieci, następnie ich sportowe 
szkolenie w dyscyplinie hokej na lodzie oraz 
organizacja lokalnego turnieju z nagrodami w 
dniach 28 – 29 grudnia 2013 r.  

10 000,00  

15.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Huragan” przy Szkole 

Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu 

Multiolimpiada Mikołajkowa Grudzień 2013 w 
pływaniu i tenisie stołowym 

7 676,00  

 

 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizował 
priorytetowe zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w szczególności poprzez promowanie działań na rzecz 
edukacji ekologicznej. 
 
Dane ogólne: 
 
o Liczba otwartych konkursów ofert: 1  
o Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 0 
o Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 0  
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o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych: 0,00 

o Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 
zadań publicznych: 0 

o Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0 
o Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych: 0 
o Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje: 0 
o Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje: 0  
o Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert: 0 
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert: 0,00 
o Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 

0 
 
Brak danych szczegółowych. 
 
 
Wydział Polityki Społecznej  
 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizował priorytetowe 
zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także poprzez wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób, podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, jak również wspieranie przedsięwzięć z zakresu polityki prorodzinnej. 
 
Dane ogólne: 
 
o Liczba otwartych konkursów ofert: 0  
o Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 0 
o Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 2 
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych: 12.560,36 zł  
o Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych: 2  
o Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0  
o Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych: 18.819,36 zł  
o Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje: 105  
o Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje: 3  
o Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert: 2 
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o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert: 12.560,36 zł 

o Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 
0. 

 
Dane szczegółowe: 
 
Wydział przekazał środki organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwóm organizacjom, tzw. małe 
granty. 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, 
na które została 

przydzielona dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1. Fundacja Humanitas  „Senioralia 2013” w Sosnowcu  2.822,86 

2. 
Centrum Wsparcia Społecznego 

Auxilium  

Punkt konsultacyjno – 

interwencyjny „Komnata 
Świetlików”  

9.737,50 

 

 
Wydział Edukacji  
 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizował priorytetowe zadania 
publiczne z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez 
organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Sosnowca.  
 
Dane ogólne: 
 
o Liczba otwartych konkursów ofert: 2  
o Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 0 
o Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 0 
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych: 0,00 zł  
o Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych: 0  
o Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0  
o Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych: 0,00 zł  
o Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje: 0  
o Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje: 0  
o Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert: 0 
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert: 0,00 zł 
o Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 

0. 
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Dane szczegółowe: 
 
Wydział ogłosił dwa konkursy ofert pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży z terenu Sosnowca, jednak żadna organizacja pozarządowa nie złożyła 
swojej oferty w tym zakresie. 
 
 
Wydział Kultury i Sztuki 

 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizował priorytetowe 
zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
w szczególności poprzez: 

 wpieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji; 

 wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych; 

 prezentację osiągnięć kulturalnych i artystycznych w mieście, kraju i za 
granicą; 

 wspieranie działań upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie 
Sosnowca oraz Zagłębia Dąbrowskiego wraz z jego twórcami oraz dorobkiem 
artystycznym, kulturalny i naukowym (zabytki, osobistości, inne); 

 wspieranie projektów wydawniczych; 

 wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych. 
 
Dane ogólne: 
 
o Liczba otwartych konkursów ofert: 1  
o Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 39 
o Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 24  
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych: 208.800,00 zł 
o Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych: 18 
o Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0 
o Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych: 162.238,90 zł 
o Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje: 19 750 
o Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje: 210  
o Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert: 7 
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert: 30.000,00 zł 
o Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 

0 
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Dane szczegółowe: 
 

 
 

 
Data ogłoszenia konkursu ofert: 24 grudnia 2012 roku  
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 1510 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert, z podziałem na poszczególne rodzaje 
zadań: 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca 
w dziedzinie kultury w 2013 roku. 

Lp. 

Podmiot  

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, 

na które została przydzielona 
dotacja 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1 
Centrum Edukacji i Wychowania 
Młodzieży KANA w Sosnowcu 

Cykl odrębnych projektów związanych 
z filmem i kulturą 

18 000,00 

2 
Centrum Edukacji i Wychowania 
Młodzieży KANA w Sosnowcu 

Sosnowieckie spotkania 
międzykulturowe 

6 000,00 

3 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych 

Zabłąkane piosenki 9 630,00 

4 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych 

Weksel małżeński 10 270,00 

5 Polskie Towarzystwo Kulturalne Nagranie i promocja płyty TOMATO 10 000,00 

6  IMAGO MUNDI Projekt METROPOLIS 14 000,00 

7 
Stowarzyszenie Twórców Kultury 

Zagłębia Dąbrowskiego 
Art.Passion Festival 7 000,00 

8 Fundacja im. Jana Kiepury 
Nagranie mat. Na trzecią płytę 
Natural Mystic 

14 000,00 

9 Fundacja im. Jana Kiepury Słowo i Obraz 7 000,00 

10 Stowarzyszenie gorczycki.pl 
Koncert Paula Esswooda i Phillippa 
Hyde 

12 000,00 

11 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
VIII Plener Malarski dla Osób 
Niepełnosprawnych 

1 900,00 

12 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Krąg Kreatywności 5 000,00 

13 Związek Harcerstwa Polskiego Festiwal piosenki harcerskiej 3 200,00 

14 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
VII Festyn środowiskowo - 
Integracyjny "Taneczne konfr…" 

2 100,00 

15 SMOK II Letni Ogród Sztuki 9 000,00 

16 
Zagłębiowskie Stowarzyszenie 
Turystyczno-Kulturalne 

Zagłębiowski Jarmark Kaziki 2013 6 600,00 

17 
Hospicjum Sosnowieckie im. św. 
Tomasza Apostoła 

Chłopak z Sosnowca dla Hospicjum 15 000,00 

18 Stowarzyszenie Inicjatywa Filmowe Lato w Sosnowcu 15 000,00 

19 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Idy Listopadowe 1 100,00 

20 Stowarzyszenie Inicjatywa Jazz i okolice 12 000,00 
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Wydział przekazał środki organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwóm organizacjom, tzw. małe 
granty. 
 

L.p. 

Podmiot  

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  

[w zł] 

1 Związek Zagłębiowski 

Druk i upowszechnianie 

dwóch egzemplarzy 
czasopisma 

10 000,00 

2 Parafia Ewangel.-Augsburska Muzyka u Dietla 5 000,00 

3 Fundacja Choice to Choose 
Warsztaty projektowania 
wydaw. 

5 000,00 

4 Fundacja Humanitas 
Gala finałowa VIII edycja 

Konkursu 
10 000,00 

 

 
Wydział Zdrowia 
 
Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizował priorytetowe zadania 
publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, 
w szczególności poprzez: 

 Programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy 
z zakresu propagowania zdrowego stylu życia obejmujące zajęcia profilaktyczno – 
wychowawcze, a także edukacyjno – integracyjne i rekreacyjno – sportowe; 

 Programy socjoterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych; 

 Programy informacyjno – edukacyjno – integracyjne dla dorosłych; 

 Programy profilaktyczno – wychowawczo – integracyjne z zakresu 
przeciwdziałania marginalizacji społecznej, realizowane podczas letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 Programy edukacyjne i wczesnej interwencji dla ludzi bezdomnych lub 
zagrożonych bezdomnością w wyniku uzależnienia od środków psychoaktywnych; 

 Programy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej; 

 Organizowanie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i rehabilitacyjnych; 

 Programy integracyjne adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych; 

 Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców 
Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności; 

 Prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia; 

 Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym. 

 



 - 75 - 

Dane ogólne: 
 
o Liczba otwartych konkursów ofert: 6  
o Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 75 
o Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 68  
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych: 1.137.625,27 zł 
o Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych: 28 
o Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0 
o Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych: 1.132.160,83 zł 
o Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje: 12 898 
o Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje: 170  
o Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert: 14 
o Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert: 84.453,60 zł 
o Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 

0 
Dane szczegółowe: 
 
 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 20.12.2012r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: w sprawie ogłoszenia konkursu wraz 
z zaproszeniem do składania ofert na realizację w 2013r. projektów w zakresie 
wsparcia integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców 
Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 
dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1. 
Centrum Edukacji i Wychowania 
Młodzieży KANA z siedzibą w 

Sosnowcu  

Sprawnie i wygodnie - 
Sosnowiec bez barier 

transportowych 

72 000,00 

 
 
 



 - 76 - 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 15.05.2013r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: 
Konkurs ofert na realizację w 2013r. projektów w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujących 
prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym, organizowania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych 
oraz programów integracyjnych adresowanych do środowisk osób 
niepełnosprawnych. 

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 

pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  

[w zł] 

1. CARITAS Diecezji Sosnowieckiej „Żyj zdrowo” 45 000,00 

2. Hospicjum Sosnowieckie im. św. 

Tomasza Ap. 

„Organizacja usług 

pielęgnacyjno-opiekuńczych  

i rehabilitacyjnych  
w Hospicjum Sosnowieckim 

św. Tomasza Ap.” 

20 000,00 

3. Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Amazonek „Życie” 

XIII Konferencja „Profilaktyka 
raka piersi” 

3 200,00 

4. Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Amazonek „Życie” 

„Chcesz być sprawna - ćwicz 
z nami” 

2 640,00 

5. Sosnowieckie Stowarzyszenie 

Amazonek „Życie” 

„Obrzękowi limfatycznemu 

mówimy STOP!” 

3 600,00 

6. Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane Ich 

Opiekunów i Przyjaciół 
     

„Rehabilitacja Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane i ich 

rodzin alternatywą na życie” 

10 000,00 

7. Stowarzyszenie Działające na Rzecz 

Osób Chorych Psychicznie i Ich 
Rodzin 

„Wspólny rytm - warsztaty 

choreoterapii” 

1 000,00 

8. Stowarzyszenie Działające na Rzecz 

Osób Chorych Psychicznie i Ich 
Rodzin 

„Letnia spartakiada 

integracyjna osób 
niepełnosprawnych i ich 

rodzin” 

1 393,00 

9. Stowarzyszenie Działające na Rzecz 

Osób Chorych Psychicznie i Ich 

Rodzin 

„Schizofrenia - otwórzcie 

drzwi” 

5 000,00 

10. Regionalna Fundacja Pomocy 

Niewidomym 

„Kompleksowa rehabilitacja 

mieszkańców Sosnowca w 

środowisku domowym i 
stacjonarnym - dzieci 

niewidomych i 
niedowidzących ze sprzężoną 

niepełnosprawnością w wieku 

od 0 do 7 lat” 

5 400,00 
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Data ogłoszenia konkursu ofert: 30.11.2012r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz 
z zaproszeniem dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w obszarze 
pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. 
 

„Programy realizowane w świetlicach środowiskowo – socjoterapeutycznych” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1. 
Stowarzyszenie Marzeń Dziecięcych 

„STOMAD” 
Lajkonik 6 075,00 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Chatka Puchatka 35 127,30 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
XIII Przegląd Twórczości 

Dziecięcej 
4 305,00 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” Dzieci tęczowej krainy 20 850,00 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” III Bal karnawałowy 6 500,00 

6. 
Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów - 
Ostrowy dla Szkoły 

Uśmiech dziecka 18 746,00 

7. 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Społecznych 
Kuźnia sukcesu 9 560,00 

 

 

„Programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, a także programy 
z zakresu propagowania trzeźwego stylu życia obejmujące zajęcia o charakterze 
profilaktyczno - wychowawczym i rekreacyjno - sportowym realizowane w szkołach” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” Spójrz inaczej -1 1 480,00 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” Spójrz inaczej - 2 1 180,00 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” 
Sztuka dobrego i zdrowego 

życia 
1 187,00 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” III Elementarz 1 000,00 

5. 
Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów - 
Ostrowy dla Szkoły 

Zabawa, ruch, muzyka 910,00 

6. 
Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów - 

Ostrowy dla Szkoły 

Rodzinnie i zdrowo na 

sportowo 
4 000,00 

7. ZHP Sosnowiec Harcerzem być VI 33 230,00 

8. Stowarzyszenie EPSILON Program interwencji 24 640,00 
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Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 
dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

9. Stowarzyszenie EPSILON Rytm i wartości 23 740,00 

10. Stowarzyszenie EPSILON 
Program Profilaktyki 
Integralnej - Epsilon 

32 400,00 

 

„Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane przez organizacje 
abstynenckie” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 
dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  

[w zł] 

1. 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
„Uwolnienie” 

Trzeźwość - akademia 
dobrego życia 

26 707,60 

2. 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„Uwolnienie” 

I Kontakt osób 

potrzebujących pomocy 
3 960,00 

3. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad 
Astra” 

Podążajmy drogą 
trzeźwości 

21 266,84 

4. 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów 

„Przebudzenie” 

Trzeźwa i szczęśliwa 

rodzina 
29 714,73 

5. 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów 

„Przebudzenie” 

I Kontakt z osobą 

potrzebującą pomocy 
4 800,00 

6. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Dromader” 

Trzeźwa rodzina naszym 
celem 

29 335,20 

7. 
Trzeźwościowe Stowarzyszenie 

Kulturalno - Turystyczne 

XXII Przegląd Abstynenckiej 

Twórczości Artyst. 
3 500,00 

 

„Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane przez organizacje, 
stowarzyszenia, instytucje” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. Caritas Diecezji Sosnowieckiej Przystań 15 000,00 

 

„Programy edukacyjne i wczesnej interwencji dla ludzi bezdomnych lub zagrożonych 
bezdomnością w wyniku uzależnienia od środków psychoaktywnych” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. Caritas Diecezji Sosnowieckiej Spokojna noc 146 000,00 
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„Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii  
w szkołach” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  

[w zł] 

1. ZHP Sosnowiec Komputerowy świat 6 260,00 

2. 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Społecznych 

Komputerowy świat 4 800,00 

3. Stowarzyszenie EPSILON Integruj 23 740,00 

4. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia 

Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu 
Życia „Pro Vita” 

Kiszone ogórki 17 600,00 

 

 

„Programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
„Uwolnienie” 

Labirynt 3 168,00 

2. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia 
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu 

Życia „Pro Vita” 

Dopalacze - demony 

naszych czasów 
17 600,00 

3. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia 
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu 

Życia „Pro Vita” 

Sadzić, palić, zalegalizować 17 600,00 

 

 

„Programy informacyjno - edukacyjne i warsztaty wsparcia dla rodziców” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 

została przydzielona 
dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. Stowarzyszenie EPSILON Rodzic na 6 14 080,00 
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Data ogłoszenia konkursu ofert:  29.01.2013 r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz 
zaproszeniem dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w obszarze 
pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: w świetlicach środowiskowo - 
socjoterapeutycznych oraz podczas letniego wypoczynku. 
 

„Programy realizowane w świetlicach środowiskowo – socjoterapeutycznych” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Parasol 13 004,00 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świetlik 12 142,00 

 

 

„Programy profilaktyczno - wychowawcze oraz integracyjne przeciwdziałające 
marginalizacji społecznej realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży” 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 

publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 

dotacji  

[w zł] 

1. Caritas Diecezji Sosnowieckiej Wakacyjna przygoda 27 000,00 

2. ZHP Sosnowiec Bądź wolny 22 500,00 

3. ZHP Czaplinek Wypoczynek z harcerzami 63 750,00 

4. Stowarzyszenie EPSILON Miasto przygód 20 680,00 

5. 
Stowarzyszenie Marzeń Dziecięcych 

„STOMAD” 
Bursztynek 5 33 750,00 

6. 
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin 

Wielodzietnych 
Na tropach szczęścia 26 250,00 

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Myślę - nie ryzykuję 54 800,00 
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Wydział przekazał środki organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwóm organizacjom, tzw. małe 
granty. 
 

Lp. 

Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na 

które została przydzielona dotacja 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Amazonek „Życie” 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” - 

program szkoleniowy dla uczniów 

gimnazjów 

8 062,60 

2. Instytut Integracji Twórczej 
„Hipoterapia - usprawnianie osób z 

głębszą złożoną niepełnosprawnością” 
4 500,00 

3. Fundacja Ronalda McDonalda 
„NIE nowotworom u dzieci” badania 
USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 

lat” 

7 000,00 

4. 
Stowarzyszenie Radość i 
Nadzieja 

Można inaczej 
 

5 641,00 

5. 
Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Uwolnienie” 

Ogólnopolski Zlot Rodzin 
Abstynenckich - Tatry 2013 

2 000,00 

6. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

„Ad Astra” 

Ogólnopolski Zlot Rodzin 

Abstynenckich - Tatry 2013 
1 800,00 

7. 
Stowarzyszenie Klub 
Abstynentów „Przebudzenie” 

Ogólnopolski Zlot Rodzin 
Abstynenckich - Tatry 2013 

1 400,00 

8. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich 

„Dromader” 

Ogólnopolski Zlot Rodzin 

Abstynenckich - Tatry 2013 
2 000,00 

9. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„Ad Astra” 

Edukacja rozwojem osobistym 7 800,00 

10. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Centrum Informacji Praw Rodzin 10 000,00 

11. Wielkopolska Fundacja ETOH Mój świadomy wybór 
 

9 990,00 

12. 
Regionalny Związek 

Stowarzyszeń Abstynenckich 
VIII Śląskie Forum Abstynenckie 4 700,00 

13. 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
krzewienia Abstynencji i 

Promocji Zdrowego Stylu Życia 
„PRO VITA” 

Szkolenie sprzedawców napojów 

alkoholowych 
10 000,00 

14. 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Społecznych 
Kuźnia sukcesu 9 560,00 
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5) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne 

 
Sosnowieckie NGO Bez Barier 
 
Już po raz drugi Sosnowieckie Centrum organizacji Pozarządowych było 
organizatorem wydarzenia „Sosnowieckie NGO Bez Barier”. Jego celem była 
integracja społeczności sosnowieckich organizacji pozarządowych, przybliżenie 
sosnowieckim NGO sytuacji różnych grup społecznych oraz zwiększenie ich 
świadomości o korzyściach płynących z integracji tych osób w życiu społecznym 
i kulturalnym. Tegoroczna edycja przybrała formę spotkania z osobami zrzeszonymi 
w Polskim Związku Niewidomych. Członkowie Związku opowiedzieli nam o tym, 
co daje im zrzeszenie w stowarzyszeniu oraz jak radzą sobie w życiu codziennym. 
Na spotkaniu gościło wielu przedstawicieli sosnowieckich organizacji pozarządowych.  
Celem tegorocznego spotkania było przybliżenie sosnowieckiemu III sektorowi 
problemów osób niewidomych oraz zwiększenie ich świadomości o korzyściach 
płynących z integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III edycja Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych 
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych było organizatorem III już edycji 
Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbył się 22 czerwca 
w Parku Sieleckim z inicjatywy Sosnowieckiej rady Działalności Pożytku Publicznego 
oraz organizacji pozarządowych z terenu Miasta. 

W imprezie udział wzięło ponad 30 organizacji 
prezentujących swoją działalność – 
zróżnicowaną, ciekawą i ważną. 
Jedni zaprezentowali się w sposób 
spektakularny (pokazy walk szermierczych, 
pokazy antyterrorystyczne, występy 
taneczne), inni proponowali udział 
w ciekawych konkursach, dzielili się swoimi 
zainteresowaniami (malowanie twarzy). 
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Była też propozycja mądrej rozrywki (układanie kubków Speed – Stacks, planszowe 
gry logiczne czy szachy), a także ekspozycja talentu – wartego dzielenia się z innymi 
(występy wokalne Wioli Miłek, Izy Bieniowskiej, Bożeny Związek, Katarzyny 
Topolskiej oraz koncerty – MIRO WITEK, ETERNAL TEMPTATION, DIGNITY, BAD 
REQUEST, KLUB BAKCYL). 
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Kalendarz Sosnowieckich NGO 
 
Od roku 2011 Centrum wydaje Kalendarz Sosnowieckich NGO. Jest to forma promocji 
organizacji pozarządowych, które na kartach Kalendarza mogą zaprezentować 
zdjęcia, przedstawiające ich działalność.   
 
 
 
 
 
 
 
W 2013 roku w tworzeniu kalendarza uczestniczyło 27 
następujących organizacji: 

1. Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani 
2. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka 
3. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „PRZEBUDZENIE” 
4. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
5. Hospicjum Sosnowieckie Św. Tomasza Apostoła 
6. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Uwolnienie 
7. Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej 
8. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Sosnowiec 
9. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie bójmy się przyszłości” 
10. Amatorska Liga Piłki Nożnej 
11. Związek Hodowców Kanarków „Egzota” 
12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
13. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” 
14. Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 
15. Polski Związek Filatelistów – Okręg Śląsko -Dąbrowski 
16. Stowarzyszenie Graczy Frisbee 
17. Demokratyczna Unia Kobiet – Klub w Sosnowcu 
18. Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie 
19. Fundacja Szanowny Pan Kot 
20. Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
21. KrewniacyClub Nr 147 
22. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky 
23. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 
24. Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”  
25. Federacja Młodych Socjaldemokratów w Sosnowców 
26. Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec 
27. Rugby Klub „Koliber” Sosnowiec 

 
Oprócz zdjęć z życia III sektora, Kalendarz zawierał praktyczne wskazówki dla 
prowadzących fundacje i stowarzyszenia w postaci oznaczenia najistotniejszych 
terminów, ale także wskazania świąt tematycznie związanych z działalnością 
sosnowieckich organizacji pozarządowych.  
Kalendarz został wydrukowany w ilości 800 sztuk, a następnie rozpowszechniony 
wśród wszystkich organizacji pozarządowych, które brały udział w jego tworzeniu, a 
także wśród zainteresowanych mieszkańców Sosnowca odwiedzających Centrum. 

 



 - 85 - 

Informator 
 
W roku 2013 Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych wznowiło wydanie 

Informatora o organizacjach działających na terenie 
i na rzecz mieszkańców Miasta Sosnowca (1200 szt.) 
Różnorodność potrzeb mieszkańców pozwala 
na rozwój różnorodnych podmiotów ekonomii 
społecznej. Informator ma za zadanie zobrazować 
działalność III sektora oraz zachęcić do aktywizacji 
całego społeczeństwa lokalnego.  
Organizacje pozarządowe, zaprezentowane 
w niniejszej publikacji, stanowią jedynie niewielki 

wycinek tych podmiotów, które prężnie rozwijają się w naszym mieście, a które 
sprawiają, że udział trzeciego sektora w tworzeniu najbliższej przestrzeni życiowej 
stale się zwiększa. Podmioty te poruszają kwestie tak dla nas istotne jak: zdrowie, 
opieka społeczna, opieka nad zwierzętami, kultura, sport itp.  
Organizacje, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie: 

1. Spirit on Lemon Sosnowiec 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 
4. Rugby Klub „Koliber” Sosnowiec 

5. Demokratyczna Unia Kobiet Koło Sosnowiec 
6. Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 

7. Towarzystwo Miłośników Szermierki – Zagłębie 

8. Fundacja Pomóc Więcej 
9. Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie 

10. Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 
11. Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 

12. Caritas Diecezji Sosnowieckiej  

13. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kulturalne 
14. Związek Zagłębiowski  

15. Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”  
16. Sosnowieckie Stowarzyszenie Szaradzistów „Ariada” 

17. KrewniacyClub 147 
18. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 

19. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

20. Federacja Młodych Socjaldemokratów 
21. Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział Sosnowiec  

22. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
23. MUKS Dorado 

24. WOPR Oddział Sosnowiec  

25. MB Silesia Club Poland 
26. KS Górnik Sosnowiec - sekcja pływacka 

27. UKS „Huragan” 
28. Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych 

29. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom” 
30. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky 

31. Fundacja Humanitas 

32. Stowarzyszenie Marzeń Dziecięcych STOMAD 
33. UKS „Dwójka” 

34. Polski Związek Filatelistów 
35. Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła 

36. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 

37. Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” 


