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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 wskazujący, 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 2014 rok został przyjęty 
uchwałą Nr 868/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2013 roku. 
Natomiast Uchwałą Nr 984/LVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2014 
roku dokonano zmiany § 8 ust. 16 dotyczącego zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Sosnowca określającego Szczegółowe zasady przyznawania dotacji organizacjom 
pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec. 
 
 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 7 formularzy zgłaszania opinii od organizacji pozarządowych. 
 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 2014 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 2014 rok założono następujące cele:  
 

Cel główny: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sosnowiec, budowanie  
i umacnianie 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 § 5 Programu; 
5) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.  
 
 Niniejsze Sprawozdanie obrazuje jak wyglądała współpraca Miasta Sosnowca  
z organizacjami pozarządowymi w 2014 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 2014 roku. W ich opisie uwzględnione i graficznie wyróżnione zostały następujące 
wskaźniki efektywności ujęte w § 6 Programu dotyczącym sposobu oceny 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. Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych  
z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty). 

10. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty). 

11. Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej. 
12. Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 
13. Liczba organizacji współpracujących ze SCOP. 
14. Liczba organizacji uczestniczących w szkoleniach zorganizowanych przez SCOP. 
15. Liczba wydanych przez Radę opinii. 
16. Liczba nowopowstałych organizacji. 
17. Liczba inicjatyw zorganizowanych przez Miasto wspólnie z organizacjami. 
18. Liczba inicjatyw przedsięwziętych przez organizacje, objętych patronatem 

Prezydenta. 
 
 Wskazana powyżej metoda sporządzenia niniejszego Sprawozdania daje pełny obraz 
tego, jak wyglądała współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku, a co za 
tym idzie wskazuje, na jakim obecnie etapie współdziałania partnerskiego jest Sosnowiec 
i w którą stronę powinno być ukierunkowane jego dalsze działanie, aby kształtować 
świadome, lokalne społeczeństwo obywatelskie. 
 
 

Główny cel Programu Współpracy 
 
 Głównym celem Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 
rok było zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sosnowiec, budowanie i umacnianie 
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)- od 2 stycznia 2015 r. Referat 
Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  
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 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. 
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. Warunkiem nieformalnym korzystania jest 
użytkowanie pomieszczeń i sprzętu elektronicznego w celu realizacji celów statutowych,  
w tym korzystania z adresu siedziby czy adresu korespondencyjnego dla stowarzyszenia,  
a 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 oraz w jego filiach. 
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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 audio-wizualna         Sala konferencyjna  

„Siedziba sosnowieckich organizacji pozarządowych” 

 Po podpisaniu Porozumienia udostępnienia adresu siedziby/adresu 
korespondencyjnego organizacje mają możliwość posługiwania się adresem Centrum tj. 
adresem pl. Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, 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 tego typu wsparciem 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. Do końca roku 2014 z powyższych przywilejów skorzystało 37 organizacji 
pozarządowych.  

 

 

 

 

„Siedziba sosnowieckich organizacji pozarządowych” 



 - 8 - 

 

 

 

 

 

 Skrzynki pocztowe dla organizacji              Informacje o dyżurach 

 W ramach 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; 

 6 namiotami (4 duże i 2 małe), 
który udostępnia nieodpłatnie, w wybranym przez organizacje czasie (w zależności czy 
termin ten nie został uprzednio zarezerwowany przez inną organizację). 
 
 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 oraz pomagają przebrnąć przez zawiłości biurokratycznych 
aspektów załatwianych przez klientów Urzędu spraw. 
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FILIE SCOP           

CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

 W kwietniu 2014 roku nastąpiło oficjalne otwarcie 
Centrum Aktywności Społecznej (CAS), utworzonego końcem 
2013 roku jako filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych z siedzibą na pl. Kościuszki 5 w Sosnowcu. CAS 
jest miejscem, gdzie wszystkie grupy nieformalne,  
a w szczególności młodzież pragnąca realizować swoje pomysły 
i inicjatywy może korzystać z pomieszczeń specjalnie na ten cel 
przygotowanych.    
 

 W swojej działalności CAS realizuje 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 realizuje 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.  

  
 
 Na Centrum Aktywności Społecznej składają się dwa połączone ze sobą 
pomieszczenia mieszczące się w siedzibie SCOP na Placu Kościuszki 5. 
Kawiarenka Kreatywna – miejsce kreatywnych spotkań, Galeria z Kontrastem – miejsce 
przeznaczone na ekspozycje różnego rodzaju form i dziedzin sztuki, zwłaszcza fotografii, dzieł 
malarskich. 
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 I tak w 2014 roku CAS wspomagało i współorganizowało następujące projekty: 
1. W dniu 31 stycznia 2014 roku w CAS odbyły się zajęcia fotograficzne w ramach akcji 

„Ferie bez nudy”, organizowanej przez Wolontariat MOPS Sosnowiec 
2.  W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie CAS przy udziale wielu 

znakomitych gości, wśród których nie zabrakło ówczesnej Pani Wiceprezydent Agnieszki 
Czechowskiej – Kopeć, sosnowieckich radnych, nauczycieli i uczniów. 

3. W dniu 28 maja 2014 r. odbył się konkurs dla najmłodszych pn. „Przyszedł Czas na Bajkę  
z CAS” organizowany w ramach Tygodnia Dziecka w Sosnowcu. 

4. Spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny realizowany przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej Nr 1 pn. „Barwy Życia… w obrazie, słowie i dźwięku”. 

5. Projekt pn. „Zanim dorośniesz przygotuj się na przyszłość”- inicjatywa wsparcia 
funkcjonowania społecznego i kulturalnego wychowanków Zespołu Opiekuńczo- 
Wychowawczego Nr 2 w Sosnowcu. 

6. Warsztaty dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży organizowane 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

7. W dniu 30 czerwca 2014 r. przeprowadzono projekcję bajki pt. „Hokus pokus czyli moc 
otwartych serc” zrealizowanej na podstawie przedstawienia pod tym samym tytułem, 
których inicjatorem i realizatorem był Zespół ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 
 

 
 Natomiast Galeria z Kontrastem miała przyjemność prezentować następujące 
wystawy: 
1. Wystawa prac Oskara Roberta Jankowskiego pn. „SPACE, znaczy PRZESTRZEŃ”  

w technice space painting’u. 
2. Fotografie autorstwa Kamila Myszkowskiego pn. „Twarze macierzyństwa”, w ramach 

projektu pn. „Miejsca przyjazne kobietom karmiącym w Sosnowcu” – autorskiej 
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inicjatywy Marty Sadowskiej- nagrodzonej w konkursie „Akcja Zmieniajmy  Świat – 
Wybierz najlepszy plan”. 

3. Wernisaż wystawy Oskara Roberta Jankowskiego z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1  
w Sosnowcu. 

4. Wystawa fotografii grupy fotograficznej 4Photo składającej się z czterech artystów 
prezentujących swoje spojrzenie na Sosnowiec. 

5. Finisaż wystawy prac plastycznych Tymoteusza Szczuki i Kingi Sadowskiej- uczestników 
kół plastycznych OPP Nr 1 w ramach projektu edukacyjnego pn. Barwy Życia… w obrazie, 
słowie i dźwięku”. 

6. Wystawa prac Kamila Myszkowskiego prezentujące historię Edwarda Nowaka „Jodły” – 
działacza harcerskiego, harcmistrza i poety. 

 
Ponadto Centrum Aktywności Społecznej w ramach swojej działalności współpracowało przy 
następujących wydarzeniach: 
 
Gala Dziennikarstwa            

5 grudnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Sosnowcu uczniowie klasy 3b z Gimnazjum nr 
16 wraz z wychowawcą Katarzyną Kuklą, a także uczniami 
Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska pod opieką 
pani Bożeny Fulas przygotowali Galę Dziennikarską, na 
której nie zabrakło TVP, lokalnych stacji, dziennikarzy, 
przedstawicieli Wyższej Szkoły Humanitas, dyrektorów 
okolicznych szkół oraz młodzieży. Galę Dziennikarską 
uroczyście otworzyli pani dyrektor Gimnazjum nr 16 
mgr Iwona Kasińska i pan dyrektor CKZiU mgr inż. 
Jacek Górski. Celem spotkania było nagrodzenie   
i uhonorowanie za owocną i twórczą pracę na rzecz 
promocji miasta Sosnowca dziennikarzy: p. Martyny 
Daczkowskiej (Kanał 99), Jadwigi Krzeszowiec (Wiadomości Zagłębia), Tomasza Szymczyka 
(Dziennik Zachodni), Pawła Leśniaka (Twoje Zagłębie).  
 W ramach tego wydarzenia SCOP ufundował nagrody – gadżety oraz Słowniki 
Poprawnej Polszczyzny, oraz zorganizował bezpłatne użyczenie Sali Koncertowej na Galę  
 
Kawiarenki Wolontariatu           

 
W Centrum Aktywności Społecznej cyklicznie 

odbywały się spotkania w ramach Kawiarenki 
Wolontariatu dedykowanej seniorom. 
Przedstawiciele RCW (Regionalne Centrum 
Wolontariatu Katowice) z wielkim zaangażowaniem 

wyłożyli zgromadzonym, że wolontariat jest 
nie tylko dla młodych.  
Sosnowieccy seniorzy biorący udział  

w projekcie realizowanym przez Regionalne 
Centrum Wolontariatu Katowice - „Centrum 
Wolontariatu Seniorów 2014”, zasadzili kilka 
młodych sosenek na Górce Środulskiej. Była 

https://www.facebook.com/centrumwolontariatu
https://www.facebook.com/centrumwolontariatu
https://www.facebook.com/centrumwolontariatu
https://www.facebook.com/centrumwolontariatu
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to pierwsza akcja wolontarystyczna seniorów w ramach projektu. RCW przygotowało 
pamiątkową tablicę ale wszelkie czynności organizacyjne od A do Z przygotowali sami 
seniorzy.  
 Koleją akcją zorganizowaną przez seniorów była zbiórka nakrętek pod hasłem: 
„Nakręcamy pomoc dla Kamila”. 
 
 

CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 60+ 
 

 Ważnym z punktu widzenia starszych mieszkańców Sosnowca 
miejscem na mapie naszego Miasta jest Centrum Aktywności Społecznej 
60+, które zostało utworzone we wrześniu 2014 roku  
i mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 9/110.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Głównym celem realizowanym przez Centrum Aktywności Społecznej 60+ jest: 

 pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, 
oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, 
konkursach, spotkaniach); 

 współpraca z sosnowieckimi seniorami; 

 zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ i przekazywanie informacji  o tym; 

 organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi; 

 promocja dobrych praktyk na rzecz seniorów; 

 wsparcie logistyczne Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów; 

 inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych;  

 nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich 
pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów. 

 
W/w cele realizowane są poprzez: 
 

 tworzenie miejsca spotkań dla seniorów aktywnie działających w środowisku lokalnym, 
niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych; 

 współorganizowanie projektów tworzonych przez organizacje pozarządowe, którymi 
adresatami są seniorzy; 

 organizowanie szkoleń, warsztatów, zajęć aktywizujących; 

 

CAS 60+ 
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 utworzenie bazy seniorów, będącej platformą porozumienia pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a zainteresowanymi seniorami; 

 rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów. 
 
 W ramach współpracy z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie  
w Centrum Aktywności Społecznej 60+ Filia SCOP realizowany był projekt pn.: ”Aktywne 
Życie Seniora II”  dofinansowany z Rządowego Programu Aktywności Społecznej  Osób 
Starszych, którego głównym celem było kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz 
zwiększenie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu osób po 60 roku życia  
z woj. śląskiego. Udział seniorów w projekcie był bezpłatny.  
 W ramach tego projektu sosnowieccy seniorzy  skorzystali z następujących  działań: 
 
 
Kurs Informatyczny           

 
Każdy z uczestników uzyskał umiejętność korzystania 

z nowych technologii które ułatwią komunikację, 
nawiązywanie nowych kontaktów oraz zmniejsza poczucie 
izolacji i wyobcowania szczególnie  w okresach 
niedyspozycji zdrowotnych. 
 
Odbyły się 4 kursy informatyczne dla grupy  
10- osobowej, czas trwania: 30 h (6 spotkań * 5 h).  
Skorzystało – 40 seniorów. 

 
 
Warsztaty motywujące          
 

 
W ramach tych treningów uczestnicy uczyli się  

przełamywać bariery emocjonalne, niwelowanie braków 
motywacyjnych, asertywności, komunikacji, kreatywności. 
Motyw przewodni treningu:  

„Chcę działać, wciąż się uczę, spotykam innych, chcę 
poznawać świat, rozwijam swoje zainteresowania”.  
 
Odbyły się dwa treningi dla 8- osobowej grupy. Czas 
trwania: 36 h (6 spotkań *6 h). Skorzystało – 16 

seniorów.  
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Zajęcia ruchowe           
 

W ramach zajęć ruchowych dla seniorów 
zorganizowane został:  

 aerobik,  

 taniec towarzyski,   

 relaksacyjna muzykoterapia 

 
W ramach tych zajęć zorganizowano  po 
24 spotkania * 2 h. 
Skorzystało -33 seniorów. 

 
 
 
 
Spotkanie z Dietetykiem w „CAS 60+”        

 
 W CAS 60+ wspólnie z Centrum Dietetycznego Natur House 
zostały zorganizowane dwie bezpłatne prelekcje na temat zasad 
zdrowego żywienia. W ramach tych spotkań w przystępny, ciekawy  
i atrakcyjny sposób przedstawiona została prezentacja 
multimedialna . Omówiony został również temat prawidłowych 
nawyków żywieniowych, zachęcając do zmiany dotychczasowego 
stosunku do diety.  
Skorzystało -17 seniorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztaty wyjazdowe          

 
W warsztatach wyjazdowych brała udział  5- osobowa grupa sosnowieckich seniorów. 

Warsztaty zorganizowane zostały w Białce Tatrzańskiej,  a ich celem było zachęcenie  
seniorów do tworzenia organizacji pozarządowych i aktywnego działania.  Efektem 
końcowym udziału w warsztatach było napisanie projektu i zrealizowanie go na terenie 
miasta Sosnowca. 

 
 



 - 15 - 

Wskaźnik 13 – Liczba organizacji współpracujących ze SCOP 
 

W 2014 roku z Centrum zawartych było 17 nowych Porozumień o współpracy oraz 14 
nowych Porozumień udostępnienia adresu siedziby / adresu korespondencyjnego 
z następującymi organizacjami: 

Lp. Porozumienia o współpracy 

1 Stowarzyszenie Twórców Sztuki „PASSIONIS” 

2 Fundacja Lepsza Perspektywa 

3 Stowarzyszenie „Razem z Seniorami” przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w S-cu 

4 Stowarzyszenie „Zmieniaj Sosnowiec” 

5 Demokratyczna Unia Kobiet- Klub Wrocławski 

6 Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu 

7 Stowarzyszenie Motocyklowe „Dawcy Uśmiechu” 

8 Klub Abstynentów „Przebudzenie” 

9 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 

10 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

11 Komitet Założycielski Stowarzyszenia Sielsia Beach Tennis 

12 Stowarzyszenie Silesia Beach Tennis 

13 Wolny Ruch Obywatelski 

14 Stowarzyszenie „Dobre ręce” 

15 Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” 

16 Stowarzyszenie Yorkyball Polska 

17 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólny Dom” 
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Lp. Porozumienia udostępnienia adresu siedziby / korespondencyjnego 

1 Fundacja PRO ECO 

2 Fundacja Lepsza Perspektywa 

3 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej 

4 Stowarzyszenie „Zmieniaj Sosnowiec” 

5 Komitet Założycielski Stowarzyszenia „Wolny Ruch Obywatelski” 

6 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Sosnowcu 

7 Stowarzyszenie „Centrum Organizacji Społecznej” 

8 Komitet Założycielski Stowarzyszenia Silesia Beach Tennis 

9 Stowarzyszenie Właścicieli Lokali przy ul. Sienkiewicza 3 w Sosnowcu 

10 Komitet Założycielski Stowarzyszenia Autorów Działań Profilaktycznych „A priori” 

11 
Komitet Założycielski Stowarzyszenia „TEAM” Tworzymy- Edukujemy- Animujemy- 
Motywujemy 

12 Stowarzyszenie „Wolny Ruch Obywatelski” 

13 Stowarzyszenie Sielesia Beach Tennis 

14 Stowarzyszenie Yorkyball Polska 

 
 
W porównaniu do lat poprzednich sytuacja przedstawia się następująco: 
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Z sal konferencyjno – szkoleniowych korzystano 143 razy, z „siedziby sosnowieckich 
organizacji pozarządowych” – 316 razy, zaś ze sprzętu pozostającego w dyspozycji SCOPu 56 
razy.  
 

Prócz organizacji pozarządowych z pomieszczeń i ze sprzętu SCOP w 2014 roku często 
korzystali Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu  oraz Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizujący swoje programy. 

 
 

Udostępnianie gadżetów z logotypami Miasta na realizowane przez 
sosnowieckie organizacje pozarządowe imprezy  i wydarzenia 

 
W 2014 roku ówczesny Wydział Informacji, Promocji i Turystyki 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: 
 
821 szt. Smyczy 
782 szt. Reklamówek 
783 szt. Długopisów 
  86 szt. Kubków z logo 
   5 szt. Plecaków 
469 szt. Kolorowanki dla najmłodszych 
145 szt. Album o Janie Kiepurze (książka) 
87 szt.  Album 110 Lat Sosnowca (książka) 
36 szt. Kiepura B. Kaczyński (książka) 
378 szt. Odblask na rękę 
599 szt. Odblask miś 
22 szt. Kredki 
96 szt.  Mapy rozkładane (plany miasta) 
202 szt. Informatory 
158 szt. Torby papierowe 
9 szt.  Książka o Zagłębiu 
16 szt.  Skrobaczka 
86 szt. Kubki z logo 
1068 szt. Zakładka do książki 
62 szt. Pinsy (herb) 
20 szt.  Proporczyk 
80 szt.  Brelok żeton 
280 szt.  Pocztówka 
10 szt. Koszulka polo 
26 szt. Magnetka z logo 
9 szt. Puzzle dla dzieci 
19 szt. Koszulka T-shirt z Kocham Cię Sosnowcze 
45 szt. Małe torebki 
5 szt. Segregatorki 
12 szt. Sławy polskiego sportu (książka) 
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70 szt. Teczki papierowe 
3 szt. Worki na buty 
7 szt. Zestaw piśmienniczy 
1 szt.  Filiżanka 
20 szt. Korzeniec (książka) 
12 szt. Puder i pył (książka) 
4 szt. Frisbee 
 
  

Bezpłatne udostępnianie sal Urzędu Miejskiego w Sosnowcu organizacjom 
pozarządowym 

 
Za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urząd Miejski udostępnił  

w 2014 roku nieodpłatnie salę dla potrzeb organizacji pozarządowych jedynie raz: 
- w dniu 8 września – dla Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju z siedzibą w Sosnowcu przy 

ul. Będzińskiej 39A/3; 
Był to jednocześnie jedyny wniosek, który wpłynął w badanym roku w sprawie 

nieodpłatnego użyczenia sali w budynku sosnowieckiego Urzędu Miejskiego. 
 

 
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 § 4 Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2014 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., które 
weszło 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,  
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a w przypadku gdy organizacja prowadzi nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta, Dyrektor placówki może odstąpić od pobierania opłat. 
 
2) wynajęcie w trybie pozaprzetargowym gminnych lokali użytkowych organizacjom, 
których działalność na rzecz mieszkańców Sosnowca jest nie krótsza niż 2 lata, przy 
zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50% (nie więcej jednak niż 6 zł netto za 1 m2) od 
stawek za wynajem pomieszczeń ale wyłącznie do 30 m2 powierzchni lokalu. 
 
 

Adres lokalu użytkowego Nazwa najemcy 

Plac Kościuszki 5 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 2014 wynosiła: 14.680,22 złotych. 
 
 

Wskaźnik 16 - 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 
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osobowość prawną oraz nieposiadających osobowości prawnej, które dopełniły obowiązku 
zgłoszenia swojej działalności, a także ewidencję stowarzyszeń zwykłych.  
 
W 2014 roku siedzibę na terenie Sosnowca miały 350 organizacje pozarządowe. 

 
W 2014 roku powstało lub przeniosło swoją działalność na teren miasta Sosnowca 31 

organizacji pozarządowych, w tym: 
- 15 stowarzyszeń KRS  
- 7 stowarzyszeń zwykłych 
- 6 fundacji 
- 3 stowarzyszenia kultury fizycznej działające na podstawie ustawy o sporcie. 
 

Cele szczegółowe Programu Współpracy 
 
 Cele szczegółowe Rocznego Programu współpracy Miasta Sosnowca  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok ujęte w § 2 ust. 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 wyszło naprzeciw tym 
organizacjom, które również zgadzają się z tym założeniem. Centrum skupiło się na 
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współpracy z organizacjami w temacie szkoleń propagując uczestnictwo w nich na stronie 
internetowej i w Newsletterze, zapraszano organizacje na szkolenia, wśród których wyróżnić 
można m.in.:  

 Bezpłatne szkolenie "Rewolucja w rachunkowości NGO"; 
 Bezpłatne szkolenia z konsultacji społecznych oraz budżetu obywatelskiego; 
 Dwudniowe warsztaty  „Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów – tworzenie 

lokalnych strategii rozwoju w ramach partnerstw lokalnych oraz integrowanie działań 
partnerów na rzecz zmiany"; 

 Spotkanie na temat źródeł finansowania organizacji pozarządowych w latach 2014 - 
2020; 

 Szkolenie w zakresie kierowania zespołem - warsztaty menadżerskie; 
 Szkolenie „Przygotowanie i rozliczenie wniosku na realizację zadania publicznego"; 
 Warsztaty "Przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej"; 
 Szkolenie nt. działań edukacyjnych w ramach programu ERASMUS + sektor Młodzież; 
 Warsztaty pisania wniosków unijnych; 
 Warsztaty dla Domów Tymczasowych; 
 Konferencja "Postaw na pracę - osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy"; 
 Szkolenie „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego". 

 
 Dodatkowo SCOP oferuje pomoc w korzystaniu z różnego typu doradztwa. I tak w 2014 
roku dostępne było: 

 doradztwo indywidualne lub grupowe świadczone w 6 lokalizacjach partnerskich lub 

w terenie w ramach partnerstwa z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji 

Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej, obejmujące: 

o doradztwo specjalistyczne z księgowości, prawa i marketingu, 

o doradztwo biznesowe m.in. w zakresie prawnych aspektów działania w sferze 

ekonomii społecznej i prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa 

społecznego, a także w zakresie przygotowania biznes planów i analiz 

finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz analizy sytuacji 

konkurencyjnej m.in. dla działania PO KL 1.4, 

o doradztwo ogólne m.in. w zakresie rejestrowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w PES, zarządzania organizacją i personelem, wdrażanie strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania 

innowacyjne 

 bezpłatne porady prawne z zakresu tworzenia oraz bieżącej działalności organizacji 

pozarządowych, zgromadzeń publicznych oraz zbiórek publicznych. Porady odbywają się we 

wtorki w godzinach 16.15 - 17.15 w siedzibie SCOP na Placu Kościuszki 5. 
 

Wskaźnik 14 – liczba organizacji uczestniczących w szkoleniach 
zorganizowanych przez SCOP 
 
W roku 2014 roku zorganizowane zostały 3 szkolenia dla NGO z zakresu: 

 Bezpłatne szkolenie „Przygotowanie i rozliczenie wniosku na realizację zadania 
publicznego"  prowadzone przez p. Artura Gluzińskiego- liczba uczestniczących 
organizacji: 19; 

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1269-bezp%C5%82atne-szkolenie-rewolucja-w-rachunkowo%C5%9Bci-ngo.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1172-zapraszamy-na-bezpatne-szkolenia-z-konsultacji-spoecznych-oraz-budetu-obywatelskiego113.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1160-regionalny-orodek-polityki-spoecznej-zaprasza-na-warsztaty.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1160-regionalny-orodek-polityki-spoecznej-zaprasza-na-warsztaty.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1160-regionalny-orodek-polityki-spoecznej-zaprasza-na-warsztaty.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1174-2014-07-11-06-49-47.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1174-2014-07-11-06-49-47.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1142-kc-centrum-rozwoju-z-mikoowa.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1136-zapraszamy-na-szkolenie-w-scop.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1111-bezpatny-warsztat-w-stowarzyszeniu-most-katowice.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1112-program-erasmus-sektor-modzie-szkolenie.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1113-warsztaty-pisania-wnioskow-unijnych.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1082-warsztaty-dla-domow-tymczasowych.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1059-konferencja-pn-postaw-na-prac-osoby-niepenosprawne-na-otwartym-rynku-pracy.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1068-bezpatne-wsparcie-szkoleniowo-doradcze.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1136-zapraszamy-na-szkolenie-w-scop.html
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/Read%20Private%20Message/wydarzenia/aktualno%C5%9Bci_scop/1136-zapraszamy-na-szkolenie-w-scop.html
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 Bezpłatne szkolenie „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES)”- 
prowadzone przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji 
Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej- liczba uczestniczących 
organizacji: 6 ;  

 Bezpłatne szkolenie „Podstawy księgowości w PES”- 

prowadzone przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej- 

liczba uczestniczących organizacji: 5. 

 

Liczba organizacji pozarządowych, które skorzystały z w/w szkoleń: 27.  

 

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, zostały przeprowadzone wybory do Sosnowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2013 - 2015. Rada, to organ konsultacyjny  
i opiniodawczy składający się z przedstawicieli organu stanowiącego  i organu wykonawczego 
oraz organizacji pozarządowych, a także podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, powoływany na podstawie art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Rada w składzie obowiązującym w 2014 roku została powołana 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 453 z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
w sprawie utworzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
 
W skład Rady wchodzi 16 członków: 
 

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(2014r.) 

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 (2014r.) 

Bartosz Gromanowski – 
Stowarzyszenie Pomocy 

Bezrobotnym „VITA ACTIVA” 
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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 

 
 

Wskaźnik 15 – liczba wydanych opinii przez Radę Pożytku 
 

W 2014 roku Rada obradowała na 7 posiedzeniach. Tematyka poruszanych na 
spotkaniach zagadnień dotyczyła między innymi: 

 omówienia przygotowań do Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych-  
w tym informacji z przebiegu rozmów z Sosnowiecką Radą Seniorek i Seniorów oraz 
Młodzieżową Radą Miasta; 

 przedstawienia propozycji udziału przedstawicieli SRDPP w posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej; 

 omówienia Sprawozdania z Działalności SRDPP II kadencji w 2013 roku;  

 omówienie pisma otrzymanego z Komitetu Ochrony Praw Dziecka; 

 przedstawienia stanu realizacji Budżetu Partycypacyjnego; 

 propozycji zorganizowania I Warsztatów Artystyczno- Edukacyjnych  
w plenerze; 

 omówienia, wniesienia opinii i uwag do Programu Współpracy Miasta Sosnowca  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015; 

 zaopiniowania w/w Programu Współpracy; 

 wnioskowania o wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 1113 Prezydenta Miasta 
Sosnowca w sprawie Szczegółowych zasad przyznawania dotacji organizacjom 
pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drosze otwartych konkursów ofert 
(omawiane na dwóch posiedzeniach SRDPP); 

 zaprezentowania sprawozdania z działalności SRDPP II kadencji w 2014 roku (w tym, 
podsumowanie obecności członków). 

 
 
Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała w 2014 roku: 

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 
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 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; 

 od czerwca 2014 roku rozpoczęły się intensywne prace 

nad Standardami Działania Rad Pożytku. Prace mają 

miejsce w ramach ogólnopolskiej sieci SPLOT, jako 

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego 

zamierzenia ma na celu organizację spotkań 

 i warsztatów jakie się odbywają w ramach projektu  

w okresie czerwiec 2014 - czerwiec 2015, a których odbyło się już kilkanaście,  

w rożnych miejscach (ośrodkach sieci SPLOT) w kraju. Projekt stanowi jeden  

z elementów ogólnopolskiej akcji „Splot rad dla Rad” i objęty jest patronatem 

ministerialnym. Jej celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu 

wspólnotą lokalną poprzez promocję rad działalności pożytku publicznego i innych 

mechanizmów partycypacji. Członkowie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego jak również pracownicy SCOP także uczestniczyli w tych spotkaniach. 

 
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; 

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 2013-2015 wchodzą: 

1. Rafał Łydek- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 
2. Krzysztof Adamuszek – Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Zagłębie” Sosnowiec 
3. Leszek  Chłosta – Towarzystwo Miłośników Szermierki „Zagłębie” 
4. Jacek Markowski – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
5. Marcin Jaroszewski – Zagłębie S.A. 
6. Dariusz Kisiel (od dnia 6 czerwca 2014 r. ) – Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie 

Sosnowiec 
7. Leszek Rakoczy – Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy „Zagłębie” Sosnowiec 
8. Stanisław Szydło – Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 
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45 w Sosnowcu 
9. Tomasz Burtan – Stowarzyszenie Rozwoju Klimontowa 
10. Marcin Latos – Amatorski Klub Sportowy „Niwka” w Sosnowcu 
11. Bartosz Górski – Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu. 

 
  
 W roku 2014 powyższej kadencji, odbyło się 7 spotkań Rady Sportu  
w Sosnowcu, w tym 1 nieprawomocne, na których podejmowano tematykę związaną z: 

 dotacjami w dziedzinie sportu – problemy formalne, kwestie finansowe, 

 sytuacją klubów sportowych działających na rzecz mieszkańców Sosnowca, 

 stworzeniem wspólnej oferty sponsorskiej sosnowieckich klubów sportowych, 

 utworzeniem bursy dla młodych sponsorów, 

 Strategią Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014 – 2020 i dalsze w części dotyczącej 
kultury fizycznej, 

 Zmianami w uchwałach Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: określenia rodzaju i 
wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych oraz 
ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych, 

 Budżetu Gminy Sosnowiec w części dot. Kultury fizycznej. 
 

Rada Sportu w Sosnowcu w 2014 roku opiniowała następujące projekty uchwał, uchwały 
lub też inne dokumenty: 

 propozycja przedstawiona Prezydentowi Miasta Sosnowca przez Pana Tomasza Służałka w 
piśmie z dnia 10 marca 2014 roku, dotyczącą powolania sportowej spółki akcyjnej, 
mającej działać w zakresie prowadzenia męskiej drużyny koszykarskiej w Tauron Basket 
Lidze, 

 projekt Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014- 2020 i dalsze w zakresie 
realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań własnych z dziedziny kultury fizycznej, sportu  
i rekreacji, 

 projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie określenia rodzaju i wysokości 
oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych, 

 projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Miejskich 
Stypendiów Sportowych, 

 projekt budżetu Gminy Sosnowiec na rok 2015 w części dotyczącej kultury fizycznej. 
 

 
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi 

 
Wskaźnik 12 – Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
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 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 2014 skierowano do sosnowieckich organizacji pozarządowych następujące 
konsultacje społeczne: 
 

 dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy  
w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 pn. "Pomoc gminy w zakresie dożywiania 
dzieci i młodzieży", 

 dotyczące projektu uchwały w sprawie Projektu „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca  
w 2014 roku.” - czas trwania od 20 lutego do 12 marca 2014r. 

 dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu  
i Rekreacji w Sosnowcu, 

 dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na ternie Miasta Sosnowiec, 

 dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020", 

 dotyczące uchwały w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu 
przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów  
i działaczy sportowych, 

 dotyczące uchwały w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych,  
 dotyczące projektu „Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2015, 

 dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXI/04 
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia mieszkań 
chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, 

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

 

Łącznie w roku 2014 odbyło się 10 konsultacji społecznych adresowanych 
do organizacji pozarządowych. 
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b. propagowanie idei wolontariatu 

W roku 2014 Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało 
organizację,  cieszących się coraz większym zainteresowaniem konkursów propagujących 
ideę wolontariatu. 
Zgłoszeni kandydaci rywalizowali o tytuł: „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013” oraz 
„Mecenas NGO Roku 2013”. 
 
Centrum założyło następujące cele konkursów: 
 

Cele Konkursu  
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013” 

Cele Konkursu 
„Mecenas NGO Roku 2013” 

 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 instytucje oraz organizacje 

pozarządowe, które z racji swojej społecznej działalności, na co dzień spotykają osoby 
bezinteresownie pomagające innym. 
 
 

Nominowani w konkursie  
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013” 

Nominowani w konkursie  
„Mecenas NGO Roku 2013” 

1. Angelika Łydka 

2. Agnieszka Makowska 

3. Karolina Mucha 

4. Magdalena Palmąka 

5. Paulina Pankowska 

6. Anna Parzelska 

7. Beata Seremet 

8. Patryk Stokłosa 

9. Wojciech Żurawek 

 
1. Jarosław Wewióra 
2. Fundacja „Unia Bracka” 

 

 



 - 28 - 

Wyboru, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminach poszczególnych 
Konkursów, dokonała w dniu 16 października 2014 r. Kapituła Konkursowa w składzie:  

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

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

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

 Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach – Pani Sandra Mikołajczyk 

 Główny Specjalista Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej  
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Pani Magdalena Mike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finał oraz ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej Gali Laureatów NGO  
w dniu 14 listopada 2014r., o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych  
w Sosnowcu.  

Z ramienia Kierownictwa Miasta obecni byli Prezydent Miasta Sosnowca: Kazimierz 
Górski, Wiceprezydent Miasta Sosnowca: Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć, która pełniła 
funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursowej. Swoją obecnością zaszczycił Galę również 
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Kazimierz Karolczak. Nie zabrakło również 
reprezentantów Rady Miejskiej. 

Oficjalnego otwarcia Gali dokonali Pan Prezydent Kazimierz Górski oraz Pani 

Wiceprezydent Agnieszka Czechowska-Kopeć. Przedstawiona w dwóch odsłonach tematyka 

Gali pozwoliła zgromadzonej publiczność poznać bliżej nominowanych, dzięki prezentacji 

multimedialnej przygotowanej przez SCOP oraz informatorowi wydanemu specjalnie na tą 
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uroczystość. 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 2013" Zwycięzcą została Fundacja „UNIA BRACKA". 

W Konkursie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013" 

- Nagrodę Internautów otrzymała Pani Karolina Mucha 

- Główną nagrodę, czyli tytuł „Wolontariusza Roku 2013" przypadł Pani Annie Parzelskiej. 

Laureaci konkursów otrzymali statuetki oraz symboliczne nagrody ufundowane przez 

Miasto oraz Firmę Tchibo. 

Muzycznie czas spędzany na Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO uświetnił występ 

Piotra Szumlasa oraz Jakuba Zaborskiego – Zwycięzców 5 edycji programu Must Be The 

Music. Dziś grają jako zespół Peter and Jacob. Na zakończenie zgromadzeni goście zostali 

zaproszeni na poczęstunek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Anna Parzelska 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

Nagroda Internautów 
Karolina Mucha 
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c. organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju Miasta  
i pogłębianie więzi lokalnych  

 
Cykl wywiadów pn. „Poznaj swoją organizację”       

 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych w 

ramach pogłębiania więzi lokalnych uruchomiło na swojej 
stronie internetowej blok tematyczny poświęcony wywiadom z 
członkami sosnowieckich organizacji pozarządowych. Blok ten 
ma za zadanie przybliżenie i jednocześnie przedstawienie 
profilu działalności lokalnych stowarzyszeń. Celem jest 
zaprezentowanie mieszkańcom Naszego Miasta i nie tylko, że 
wśród nas są ludzie z pasją i charyzmą, którzy chętnie podzielą się swoja energią z innymi.  
  

W roku 2014 przeprowadzono wywiady z następującymi przedstawicielami 
sosnowieckich organizacji pozarządowych: 
1. Jacek Wagner – członek Zarządu Stowarzyszenia Graczy Frisbee; 

Wywiad pt. ”Trenuj, ulepszaj swoje możliwości, aktywnie spędzaj czas”. 
2. Jadwiga Krupa- Przewodnicząca Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”", 

Wywiad pt. „Amazonki razem na dobre i złe”. 
3. Zbigniew Świtała- Prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ad Astra”, 

Wywiad pt. „Stawiamy na trzeźwą rodzinę!”. 
4. Marlena Równiak- pracownik oraz członek Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami, 

Wywiad pt. „Otwórzmy domy i serca”. 
5. Wiesław Burzawa- Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan” przy SP nr 45  

w Sosnowcu, 
Wywiad pt. „Praca+ talent= sukces”. 

6. Beata Łopuszańska- współzałożycielka Fundacji Pomóc Więcej, 
Wywiad pt. „Pragniemy pomagać z całych sił wkładając w to nasze serca”. 
 
 

Wskaźnik 17 – Liczba inicjatyw  wspólnie zorganizowanych przez Miasto 
i organizacje 
 
 Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zapewniało w 2014 roku, 
podobnie jak w rok poprzedzającym, pomoc organizacyjną oraz wsparcie techniczne 
organizacjom realizującym swoje cele statutowe w ramach imprez, pikników, ewentów itp. 
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Tydzień Dziecka           
Na dzieci czekało wiele atrakcji. Bajkowe Wzgórze, czyli Kino pod chmurką,  

a w nim codziennie dwa seanse m.in.: Epoka Lodowcowa 4, RIO, Podróże Guliwera. 
Wydarzeniu temu  towarzyszyły również imprezy w różnych miejscach Sosnowca. 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych również przygotowało ciekawe 
atrakcje dla najmłodszych. W dniu 25 maja na rozpoczęcie obchodów Tygodnia Dziecka  
w ramach urządzonego na ten dzień Bajecznego Zakątka odbyły się następujące 
konkurencje: Brykaj z Tygryskiem czyli skoki w workach, Pomóż Kopciuszkowi, czyli 
oddzielanie grochu od fasoli oraz układanie bajkowych puzzli.   

W pierwszej kolejności odbyło się czytanie bajek dla najmłodszych przez Panią 
Elżbietę Laskiewicz – aktorkę Teatru Zagłębia. Po bajkach przyszedł czas na organizacje 
pozarządowe. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky zorganizowało m.in. Canicross 
czyli bieg z psem. Towarzystwo im. Sw. Brata Alberta zorganizowało podstawy pierwszej 
pomocy oraz przejażdżkę na motocyklach dla najmłodszych. Wolontariat MOPS Sosnowiec 
oraz Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „JEDI-TAKEDA” zapewniły możliwość 
strzelania z łuku oraz walki z rycerzami JEDI. Stowarzyszenie Nadzieja na Dom 
zaprezentowało swoich czworonożnych przyjaciół a Wolontariuszka Roku – Pani Dorota 
Rybacka przeprowadziła lekcję edukacyjną odnośnie prawidłowych postaw i zachowań w 
stosunku do zwierząt. Z kolei Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Twórczości Artystycznej 
im. Tadeusza Gronowskiego zorganizowało warsztaty i konkursy plastyczne, w tym quilling. 
 

 
 

 
 
Włącz się w społeczeństwo          

 
W dniu 9 października 2014 roku na sosnowieckim Placu 

Stulecia odbyła się już IV edycja konkursu wiedzy o Unii 
Europejskiej dla uczniów sosnowieckich szkół 
ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim (poza wiedzą o UE) 
jest promocja aktywnego obywatelstwa (wolontariat, działalność 
organizacji pozarządowych). Hasło 
przewodnie: „Włącz się  
w społeczeństwo”. Na Placu 
Stulecia swoje stoisko miało 
również Sosnowieckie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, które 
udzielało informacji o działalności 

NGO-sów w Sosnowcu oraz rozpowszechniało materiały 
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informacyjno-promocyjne. Rozdawane były 
katalogi oraz gadżety z logo SCOP.  

Dodatkowo SCOP przygotował dla 
mieszkańców Sosnowca zabawę pn. Wykreślanka - 
na planszy wypełnionej literami należało odszukać 
nazwy sosnowieckich organizacji pozarządowych, 
za odgadnięcie każdy dostawał upominek, zabawa 
cieszyła się dużym powodzeniem.  
 
„Bezpieczna droga… bez barier 2014”        

 
W Niedzielę 6 kwietnia SCOP współorganizował imprezę pn. „Bezpieczna droga … bez 

barier” organizowaną przez Stowarzyszenie Motocyklowe „Dawcy Uśmiechu”. Celem 
wydarzenia było rozpowszechnianie wśród dzieci i dorosłych wiedzy na temat 
bezpieczeństwa na drogach. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych rozdawało 
gadżety z logiem Sosnowca zwiększające bezpieczeństwo na drogach, wręczało katalogi  

i informowało o działalności organizacji 
pozarządowych.  

Ponad 300 pojazdów – motocykli i skuterów 
ruszyło w samo południe, ulicami Katowic i Zagłębia 
Dąbrowskiego by wspólnie na parkingu C.H. Auchan 
w Sosnowcu wziąć udział w imprezie. Fanów 
jednośladów na parkingu centrum handlowego 
przywitała kapela HURROCKAINE. Podczas 

wydarzenia odbył się pokaz ratownictwa medycznego – 
inscenizacja wypadku motocyklowego, pokaz ratownictwa 
drogowego – udzielanie pierwszej pomocy kierowcy samochodu, 
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, pokaz Stuntu – freestyle 
motocyklowy Łukasz Kornobis, symulator dachowania, symulator 
nie zapiętych pasów a także dobra 
muzyka i konkursy dla dzieci i dorosłych.  

Jako współorganizator SCOP był 
również odpowiedzialny za 
zorganizowanie sceny oraz nagłośnienia.  
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Motomikołaje            
7 grudnia Stowarzyszenie Motocyklowe „Dawcy Uśmiechu" przy współpracy z MOSiR 

oraz UM w Sosnowcu zorganizowało MOTOMIKOŁAJE 2014 dla dzieci z zagłębiowskich  
i śląskich domów dziecka w Hali Sportowej 
„Płomień" w Sosnowcu- Milowicach. 

Imprezę poprzedziła parada 
motocyklowych Mikołajów, która wyruszyła z 
pod Urzędu Miasta w Sosnowcu. 
Motomikołajów i uczestników imprezy 
przywitał Arkadiusz Chęciński, Prezydent 
Miasta Sosnowca.  

Wśród atrakcji czekało na wszystkie 
dzieci m.in.: karaoke, pokazy sztuk walki, 
drukowanie z rycin, czesanie fryzur  
i malowanie buziek, prezenty dla dzieci a 
całość okraszona była dźwiękami muzyki granej przez dj-a. 
 W ramach tej imprezy SCOP uzyskało pozwolenie na nieodpłatne korzystanie z Hali 
oraz zakupiło lizaki z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia.  
 
 
Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu z organizacjami 
pozarządowymi  
 

Oprócz Programu Współpracy współpraca z organizacjami pozarządowymi jest 
elementem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sosnowca na lata 
2011 – 2020. 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.  

 
I. Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Celem Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

jest prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców, tworzenie 
systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych oraz rozwój współpracy 
pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. 

W planie Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Sosnowca na rok 2014 Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sosnowcu uwzględniło 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 było 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 w formie korepetycji było Centrum Aktywności 
Społecznej- filia SCOP przy Placu Kościuszki 5, Miejska Biblioteka Filia Nr 15 ul. Kisielewskiego 
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9a, Miejska Biblioteka Filia Nr 4 ul. Zamkowa 9 oraz miejsce zamieszkania dziecka  
(w uzasadnionych sytuacjach np. niepełnosprawność lub choroba).  

 
Tabela nr 1. Działania podjęte w ramach realizacji projektu „Bliskie spotkania  

z wiedzą” w 2014 roku. 

Nazwa działania Rodzaj działania Termin  Uczestnicy 

„Ferie bez Nudy” 

Zorganizowanie czasu wolnego w okresie ferii 
zimowych dla dzieci z rodzin objętych 

wsparciem MOPS w formie: 
- wyjścia na basen, 

- wycieczka do Będzińskich Podziemi, 
- spotkanie z fotografem Panią Eweliną Neska 

w Centrum Aktywności Społecznej 

28.01 - 
31.01.2014 r. 

21 dzieci 

„Tydzień dziecka” 

W ramach Tygodnia Dziecka, 
zorganizowanego przez sosnowiecki magistrat 
we współpracy z podległymi mu instytucjami 

oraz niezależnymi stowarzyszeniami 
Wolontariat przygotował wiele interesujących 
atrakcji, m.in. możliwość strzelania z łuku oraz 

walki z rycerzami JEDI. Odbyły się liczne 
konkursy i zabawy, a dla najbardziej 

aktywnych przygotowano upominki, oraz  
dyplomy. 

25.05 - 
01.06.2014 r. 

impreza 
otwarta 

"Odlotowe 
wakacje" 

Zorganizowanie wycieczki do 
Międzynarodowego Portu Lotniczego 

w Katowicach dla dzieci z rodzin objętych 
wsparciem MOPS 

27.08.2014 r.  
19 dzieci,  

4 
wolontariuszy 

„Włącz się 
w społeczeństwo” 

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim 

turnieju wiedzy o Unii Europejskiej była 
promocja aktywnego obywatelstwa oraz 

wolontariatu. Dodatkowo rozegrano konkurs 
na najlepsze hasło promujące wolontariat. 

09.01.2014 r.  
impreza 
otwarta 

„Uwierz w św. 
Mikołaja” 

Zorganizowanie Mikołajek  dla dzieci 
odwiedzających 6 grudnia Kino Helios, w tym 

dzieci objętych wsparciem  MOPS. 
Przygotowano słodkie upominki, konkursy 

z nagrodami oraz bezpłatne  wejściówki  na 
zestaw bajek "Parauszek i Przyjaciele". 

06.12.2014 r. 
37 dzieci,  

11 
wolontariuszy 

Opracowanie własne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

W projekcie „Bliskie spotkania z wiedzą” wzięło udział 96 dzieci, przy wsparciu 48 
wolontariuszy. 

 
Na szczególną uwagę zasługują działania integracyjne i aktywizujące środowisko 

seniorów. Z myślą o potrzebach tej grupy społecznej stworzono program wolontarystyczny 
„Spacerkiem do Europy” oraz uwzględniono go w planie Realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na rok 2014. Głównym jego celem była 
aktywizacja i integracja osób starszych, promowanie aktywnego starzenia się, zachęcenie 
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osób z grupy 60+ do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także zmiana nastawienia 
społeczeństwa do osób starszych.  

 
Tabela nr 2. Działania podjęte w ramach realizacji projektu „Spacerkiem do Europy”  

w 2014 roku. 

Nazwa 
działania 

Rodzaj działania Termin  Uczestnicy 

„Operetkowe 
fascynacje” 

Zorganizowanie dla Seniorów wyjścia na 
operetkę „KRAINA UŚMIECHU „  F. LEHAR / 

DAS LAND DES LACHELNS. 
Zorganizowanie dla Seniorów   

przedpremierowego spotkania z  tenorem 
operowym Panem  Jarosławem Wewiórą, 

laureatem konkursów wokalnych 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 

10.03 - 
23.03.2014 r. 

50 Seniorów, 
5 

wolontariuszy 

"Komputerowy 
świat seniora" 

Uczestnikami projektu byli seniorzy należący 
do Klubu „Złoty wiek” Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sosnowcu.  
    Projekt polegał na przybliżeniu seniorom 
tematyki obsługi komputera,  korzystania 

z Internetu, wykorzystywania nowych 
technologii  

w życiu codziennym, oraz  pogłębienie 
świadomości na temat korzyści wynikających 

z wykorzystania komputera, który ułatwia 
życie, umożliwia kontakt ze światem. 

13.02 - 
27.05.2014 r. 

22 Seniorów,  
5 

wolontariuszy 

"Senioriada" 

Senioriada została zorganizowana przez 
Sosnowiecką Radę Seniorek i Seniorów dla 

mieszkańców Sosnowca 60+. Impreza 
rozpoczęła się rajdem rowerowym oraz 

pieszym nordic walking. Seniorzy wyruszyli 
spod Urzędu Miejskiego, Placu Papieskiego 
oraz Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska). 

Miejscem docelowym uczestników rajdu była 
Górka Środulska, gdzie czekały na nich gorące 
posiłki, pachnąca kawa, biesiadna muzyka oraz 

liczne atrakcje. 

27.09.2014 r. 

100 seniorów,  
12 

Wolontariuszy 

"Witamy jesień"  

Pomoc wolontariuszy przy organizacji pikniku 
integracyjnego "Witamy jesień" dla 

mieszkańców Sosnowca oraz członków 
Stowarzyszenia Radość i Nadzieja. 

03.10.2014 r. 50 osób 

"Komputerowy 
Świat Seniora" 
z Wydziałem 

Polityki 
Społecznej UM 

Sosnowiec 

Komputerowy Świat Seniora - projekt 
zorganizowany dla Seniorów posiadających 

Karty „Aktywny Senior 60”. 

maj - lipiec 
2014 r.  

15 seniorów,  
3 

wolontariuszy 

Międzypokolenio
-wy Koncert 

Integracyjnym 

Pomoc wolontariuszy przy organizacji 
koncertu. Organizatorem Koncertu było 

Stowarzyszenie „Radość i nadzieja”. 
12.06.2014 r. 

100 seniorów, 
15 

Wolontariuszy 
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"Pudełko życia" -  
Akcja Wydziału 

Polityki 
Społecznej UM 

Sosnowiec  

„Pudełko życia” to projekt skierowany do osób 
powyżej 60-tego roku życia, schorowanych, 
samotnych, niepełnosprawnych, będących 
mieszkańcami miasta Sosnowca. Komplet 

naklejek wraz z pudełkiem i kartą 
informacyjną rozpowszechniony był 

nieodpłatnie wśród  sosnowieckich Seniorów. 

2014 rok 
2 

wolontariuszy 

Wsparcie 
indywidualne 

Ważną częścią programu „Spacerkiem do 
Europy” było wsparcie osób starszych pomocą 

indywidualną. Działania podejmowane 
w środowisku zamieszkania dostosowywano  

do indywidualnych potrzeb osób 
wymagających wsparcia. Obejmowały pomoc 
w pracach domowych, pomoc w dotarciu do 

lekarza, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych. 

2014 rok 

11 seniorów,  
6 

wolontariuszy 

Opracowanie własne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

 

W projekcie „Spacerkiem do Europy”  wzięło udział 156 seniorów, przy wsparciu 26 
wolontariuszy. 

 
Wyzwanie, jakie stanowi pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej, dlatego też 
Centrum Wolontariatu 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 3. Działania podjęte w ramach realizacji projektu „Życzliwy patrol” w 2014 
roku. 

Nazwa działania Rodzaj działania Termin  Uczestnicy 

„Życzliwy Patrol” 

Program ma na celu wsparcie osób 
bezdomnych i zagrożonych 

bezdomnością poprzez 
podejmowanie działań 

zmierzających do wyjścia z 
bezdomności, aktywizację 

bezdomnych do działań 
pomocowych na rzecz innych ludzi 
potrzebujących, wspieranie osób 

bezdomnych w rozwijaniu ich 
zainteresowań i realizowaniu 

wszelkich aktywności, które pozwolą 
im zafunkcjonować w środowisku 

innym  niż środowisko osób 
bezdomnych. 

2014 rok Ok. 115 osób 
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Szkolenie: 
„Prowadzenie 

rozmowy z 
trudnym klientem 

w pracy 
streetworkera” 

Przygotowanie wolontariuszy do 
dalszej pracy z osobami 

bezdomnymi, wykluczonymi 
społecznie, przebywającymi na ulicy, 

czy też w środowisku. 

25.02.2014 r. 15 osób 

Współpraca PCK  

Współpraca polega na przekazaniu 
asortymentu (używanej pościeli i 

odzieży), osobom bezdomnym 
i zagrożonym bezdomnością. 

2014 rok 6 wolontariuszy 

Wizyty w Izbie 
Wytrzeźwień 

Udzielanie informacji i porad dla 
osób bezdomnych, opuszczających 
Izbę Wytrzeźwień. Wolontariusze 

pełnią dyżury dwa razy w miesiącu 
(w zależności od potrzeb), również w 

weekendy. 

2014 rok 

75 osób 
objętych 
wsparciem,  
3 wolontariuszy 

Projekt dla 
Noclegowni Caritas 

„Równe Szanse” 

Zajęcia psychoedukacyjne oraz 
poradnictwo prawno-

administracyjne prowadzone były 
przez wykwalifikowanych 

wolontariuszy, wytypowanych do 
działań zgodnie z wykształceniem  

i kwalifikacjami, dwa razy w 
tygodniu od   godz.19.00-20.30 
bezpośrednio w Noclegowni dla 

Bezdomnych. 

marzec-
październik 

2014 r. 

30 osób 
przebywających 
 w Noclegowni,  
3 wolontariuszy 

Akcja informacyjna 
Wolontariatu 

MOPS  

Prowadzenie punktów 
informacyjnych w miejscach 

publicznych poprzez rozdawanie 
ulotek przechodniom naszego 

miasta z kontaktami adresowymi 
służb miejskich i innych podmiotów 

wspierających osoby bezdomne 

listopad  
2014 r.  

4 wolontariuszy 

Opracowanie własne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

 

W projekcie „Życzliwy Patrol” wzięło udział 115 osób bezdomnych, oraz zagrożonych 
bezdomnością, przy wsparciu 15 wolontariuszy. 

 
Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do 

realizowanych przez siebie projektów często zaprasza organizacje pozarządowe. Kilka 
podmiotów pracując wspólnie zwiększa skuteczność prowadzonych działań a dzięki 
współpracy budują się między nimi partnerstwa.  

 
Wolontariat MOPS Sosnowiec aktywnie wspiera lokalną społeczność  

w działalności w ramach trzeciego sektora. Pomoc ta wyrażana jest poprzez: 
a. zapewnianie obsługi organizacyjnej w zakresie prowadzonych przez 

organizacje prac, 
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b. opracowania graficzne plakatów, 
c. udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe, 
d. popularyzację informacji o organizacjach, stowarzyszeniach, projektach  

i wydarzeniach organizowanych przez nich w mieście, 
e. promowanie idei wolontariatu przez przybliżenie jego wartości i korzyści 

wśród młodzieży podczas spotkań w szkołach, a także poprzez zainteresowanie mediów 
problematyką. 

 
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 zarówno państwowej jak i samorządowej zmniejszają w ten sposób 
wydatki na rozwiązywanie podstawowych problemów społecznych.  

 
II. Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu  

z organizacjami pozarządowymi 
 
1. Współpraca z Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu realizuje cele statutowe odpowiadające celom pomocy społecznej. 
Caritas uczestniczył w realizacji projektów socjalnych Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2002 – 2010 oraz uczestniczy w realizacji Strategii na 
lata 2011 – 2020, między innymi prowadząc Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn.  
(projekt socjalny „Spokojna Noc”). 

 
Do Noclegowni w Sosnowcu kierowane są osoby bezdomne (spełniające kryteria 

ustawy o pomocy społecznej) na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ze schronienia w Noclegowni Caritas w 2014 roku skorzystało 71 mężczyzn. Przyjmowani są 
także bezdomni mężczyźni dowożeni przez pogotowie ratunkowe, straż miejską i policję oraz 
zgłaszający się we własnym zakresie. Ponadto Caritas Diecezji Sosnowieckiej tworzy  
i realizuje programy służące aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia 
społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzające do 
wyprowadzenia z bezdomności. 

 
2. 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 sanie zapewnić im odpowiedniej pomocy.  

W mieście Sosnowiec, usługi opiekuńczo – gospodarcze, na zlecenie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w 2014 roku świadczył Polski Komitet Pomocy Społecznej.  
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W 2014 roku z usług opiekuńczo – gospodarczych, świadczonych przez Polski Komitet 
Pomocy Społecznej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu 
skorzystało 547 osób. 

 

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 2014 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 2014 roku przy współorganizacji imprez sportowych 
 

Nazwa imprezy Termin imprezy Beneficjent 
Środki wydatkowane 

przez MOSiR na 
organizację imprezy 

Wielkość zniżki 
udzielonej przy 

opłacie za korzystanie 
z obiektu 

Pomoc łącznie 

      
3 Puchar Polski Juniorów w szabli 11.01.2014 TMS Zagłębie Sosnowiec 5 812,60 1 010,00 6 822,60 

Grand Prix Sosnowca w tenisie stołowym – cykl 
turniejów 

Styczeń- maj UKS Huragan 990,07 9 280,00 10 270,07 

Turniej Tenisa Stołowego 19.01.2014 Towarzystwo Przyjaciół Milowic 558,79 400,00 1 048,79 

Zimowy Festyn Rodzinny 02.02.2014 
Towarzystwo Przyjaciół 
Klimontowa 

151,81 530,00 681,81 

II Memoriał im. T. Krawczyka 08.02.2014 Stowarzyszenie Selton 854,88 490,00 1 344,88 

XIX Halowe Mistrzostwa Zagłębia w piłce 
nożnej 

16.20.2014 Stowarzyszenie Zagłębie Oldboje 4 120,65 560,00 4 980,65 

Frisbee Ultimate Spirit On Ice 22-23.02.2014 Stowarzyszenie Graczy Frisbee 0,00 3 380,00 3 380,00 

Rozgrywki ALPN Marzec- maj Stowarzyszenie ALPN 1 338,52 39 000,00 40 338,52 

I Harpagańska Dycha 30.03.2014 Stowarzyszenie Harpagan 18 039,20 2 060,00 20 099,20 

Turniej piłki nożnej dzieci 5,12.04.2014 UKS Piłkarz Sosnowiec 0,00 2 920,00 2 920,00 

Ogólnopolski Turniej Rugby 1.05.2014 Rugby Klub Koliber Sosnowiec 0,00 1 165,00 1 165,00 

Zawody Pływackie dla seniorów 20.05.2014 
KS Górnik Sosnowiec, Rada 
Seniorów 

1 044,00 200,00 1 244,00 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 
Rugby 7 

1.06.2014 UKS Koliber 234,63 360,00 594,63 

Puchar Prezydenta Sosnowca w kolarstwie 
górskim  

4.06.2014 
UKS Grupa Kolarska Zagłębie 
Sosnowiec 

500,12 1 165,00 1 665,12 

XXII Międzynarodowy Turniej Rugby im. F. 
Mikiciuka 

5-6.06.2014 UKS Koliber 1 241,54 580,00 1 821,54 
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Nazwa imprezy Termin imprezy Beneficjent 
Środki wydatkowane 

przez MOSiR na 
organizację imprezy 

Wielkość zniżki 
udzielonej przy 

opłacie za korzystanie 
z obiektu 

Pomoc łącznie 

Rozgrywki Futbolu amerykańskiego  6.09.2014 Zagłębie Steelers 0,00 2 640,00 2 640,00 

XIII Festiwal Tenisa Stołowego 20-22.06.2014 UKS Huragan 3 162,58 0,00 3 162,58 

VIII Międzunarodowy Festiwal Koszykówki 12-14.09.2014 JAS FBG Sosnowiec 1 474,80 3 500,00 4 974,80 

Rozgrywki ALPN 30.09.-30.11.2014 ALPN 56,68 39 000,00 39 056,68 

Puchar Śląska w Rugby 7 13.09.2014 Rugby Klub Koliber Sosnowiec 0,00 860,00 860,00 

VII Festiwal Piłki Ręcznej  19-21.09.2014 SPR Zagłębie Sosnowiec 7 726,99 3 400,00 11 126,99 

Senioriada 27.09.2014 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 0,00 1 165,00 1 165,00 

Turniej piłki nożnej oldbojów 27.09.2014 KRS TKKF Zew  0,00 2 060,00 2 060,00 

Puchar w Kolarstwie Przełajowym 19.10.2014 
UKS Grupa Kolarska Zagłębie 
Sosnowiec 

503,18 1 165,00 1 668,18 

Grand Prix Sosnowca w tenisie stołowym – cykl 
turniejów 

Październik- 
listopad 

UKS Huragan 330,00 4 040,00 3 370,00 

Turniej piłki nożnej 2.11.2014 
Stowarzyszenie Wolny Ruch 
Obywatelski 

450,00 1 310,00 1 760,00 

Turniej piłko nożnej 9.11.2014 
Stowarzyszenie Wolny Ruch 
Obywatelski 

480,00 1 310,00 1 790,00 

VII Turniej brydża sportowego 11.11.2014 TKKF Zagorze 37,97 0,00 37,97 

Mistrzostwa Europy w Karate 29-30.11.2014 Sosnowiecki Klub Karate 27 850,49 2 330,00 30 180,49 

Motomikołaje 7.12.2014 Stowarzyszenie Dawcy Uśmiechu 0,00 560,00 560,00 

Memoriał J. Kloca 7.12.2014 AKS Niwka 516,00 1 460,00 1 976,00 

Mikołajkowy Turniej Karate 13.12.2014 Sosnowiecki Klub Karate 0,00 1 310,00 1 310,00 

  RAZEM 77 475,50 129 600,00 207 075,50 
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Pomoc udzielona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 

organizacjom pozarządowym w 2014 roku poprze wypożyczenie infrastruktury na potrzeby 
organizacji przedsięwzięć 
 

Lp. Termin Organizacja Miejsce Zakres wsparcia 

     
1. 17.03.2014  

Stowarzyszenie Motocyklowe Dawcy 
Uśmiechu Sosnowiec 

Parking CH Auchan w Sosnowcu Scena 

2. 23.04.2014 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu Nagłośnienie 

3. 1-4.05.2014 
Zagłębiowskie Stowarzyszenie 
Turystyczno- Kulturalne 

Park Sielecki Scena z namiotem 

4. 1.06.2014 Caritas  Parafia ul. Skautów Scen 

5. 7.06.2014 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Jodłowa 1 Scena z zadaszeniem 

6. 14.06.2014 Demokratyczna Unia Kobiet Park im. Wandy Malczewskiej 
Scena z namiotem, agregat z nagłośnieniem, 

zjeżdżalnia, 2 stoły do tenisa stołowego  

7. 14.06.2014 Stowarzyszenie Harpagan Stawiki ul. Kresowa Brama pneumatyczna 

8. 15.06.2014 UKS Tramp UKS Tramp przy ZSO nr 5 
Scena z zadaszeniem, dmuchany namiot, brama, 

zjeżdżalnia 

9. 30.08.2014 Stowarzyszenie Plateranie Skwer przy ul. Ordonówny w Sosnowcu Nagłośnienie, zjeżdżalnia 

10. 13.09.2014 Zew Kazimierz Stadion przy ul. Gałczyńskiego Scena, zjeżdżalnia, namiot, nagłośnienie 

11. 14.09.2014 
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w 
Sosnowcu 

Plac przy ul. Kresowej Scena, namiot pneumatyczny, zjeżdżalnia 
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Pomoc udzielona organizacjom pozarządowym przez miejskie instytucje kultury 

Teatr Zagłębia w Sosnowcu          
 W 2014 roku Teatr Zagłębia umożliwił obejrzenie spektakli za symboliczną kwotę 
następującym organizacjom pozarządowym: 

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” w Mysłowicach, 

 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad Astra” w Sosnowcu, 

 Klub Sieć, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. 

Ponadto Teatr czynnie włączył się w ogólnopolskie akcje: „Szlachetna paczka” oraz 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

 

Klub Miejski im. Jana Kiepury         
 W 2014 roku Klub Miejski im. Jana Kiepury pomagał organizacjom pozarządowym 
współorganizując imprezy, festyny, użyczając salę i inne: 
1. Pomoc w zakresie współorganizacji imprez i festynów polegająca na prezentacji sekcji 

klubu podczas następujących wydarzeń: 

 VIII Festyn Środowiskowo- Integracyjny Europa równych szans organizowany przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

 Festyn Organizacji NGO, 

 Tydzień Dziecka na Górce Środulskiej, 

 Festyny organizowane przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 

 Pokazy na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i europejskiej, 

 Międzypokoleniowy Integracyjny Piknik Europejski, 

 Festyn- Biegnijmy dla Hospicjum, 

 Udział w Krynickim Rajdzie Szlakiem Jana Kiepury i koncercie w Domu Zdrojowym 

ITSC organizowany przez Stowarzyszenie Krynickie oraz PTTK, Miejski klub im. Jana 

Kiepury i Fundację im. J. Kiepury, 

 Festyn Rodzinny organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu, 

 Koncert na rzecz odbudowy Katedry współorganizacja z Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej. 

Miejski Klub im. Jana Kiepury organizował wystawy i wernisaże następujących organizacji 
pozarządowych: 

 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, 

 Grupa Plastyczna Relacje, 

 Sosnowieckie Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, 

 Fundacja im. Jana Kiepury. 

Klub bezpłatnie użycza oraz wynajmuje powierzchnie na preferencyjnych warunkach 
następującym organizacjom pozarządowym: 

 Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy Flota Młodych- Port Sosnowiec, 

 Stowarzyszenie Jesteśmy z Wami, 
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 Stowarzyszenie Związek Zagłębiowski, 

 Stowarzyszenie Klub Speleologiczny Aven, 

 Stowarzyszenie Esperantystów, 

 Stowarzyszenie Absolwentów Energetyka, 

 Grupa Plastyczna Relacje, 

 Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, 

 Spóldzielnia Socjalna Greengo, 

 UKS Akme, 

 Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”, 

 Fundacja im. Jana Kiepury, 

 Stowarzyszenie Moc Wsparcia, 

 Sosnowieckie Stowarzyszenie Szaradzistów. 

Podczas w/w festynów oraz imprez prezentowały się następujące sekcje działające  
w placówce klubu: 

 Studio Sportowego Tańca Towarzyskiego Kiepura, 

 Zespół Tańca Nowoczesnego Skandal, 

 Sekcja wokalna Kiepurki, 

 Zespół wokalny I to się ceni, 

 Mała Akademia Tańca Flooreski. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu    
 W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu wspomagała organizacje  
w następujący sposób: 

 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego- organizacja spotkań, wystawa 

prac plastycznych, wieczorków poetyckich- placówki MBP, 

 Fundacja Orange na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży- organizacja „Spotkań 

z pasjami” w Bibliotece Głównej, 

 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu- prelekcja Anny Mikulskiej na wernisażu 

wystawy „Gdzie dziewczęta z tamtych lat” w Bibliotece Głównej, 

 Fundacja na rzecz wspierania edukacji i rozwoju samorządności wśród młodzieży Viribus 

Unitis- warsztaty europejskie – placówki MBP, 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich- współpraca przy organizacji rajdu rowerowego 

„Odjazdowy Bibliotekarz”, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta- przygotowanie kiermaszów prac 

plastycznych podopiecznych Fundacji w Filii nr 2, 

 Nadzieja na Dom , Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami- spotkania edukacyjne  

z wolontariuszami i podopiecznymi. 
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Miejski Dom Kultury „Kazmierz”         
 Miejski Dom Kultury „Kazimierz” ściśle współpracuje z organizacjami w zakresie 
współorganizacji imprez, festynów, użyczenia Sali, sprzętu oraz realizacji innych działań. 
 W 2014 roku MDK „Kazimierz” był współorganizatorem następujących imprez: 

 Ogólnopolska Akcja pn. „Szlachetna Paczka”- współpraca z wolontariuszami – użyczenie 
pomieszczeń w budynku Klubu w dniach 13-14.12.2014 r. 

 Współpraca przy organizacji imprezy pn. Motomikołaje 2014 ze Stowarzyszeniem Dawcy 
Uśmiechu – zorganizowanie kącika plastycznego oraz teatralnego w Hali Sportowej  
w Milowicach w dniu 7 grudnia 2014 r. 

 Polski Związek Wędkarski Koło w Kazimierzu Górniczym- wypożyczenie sali na zebranie 
sprawozdawcze w dniu 30 listopada 2014r. 

 Współpraca z UKS „Orlęta” przy organizacji Festiwalu Tańca „Róża” w dniu 8 marca 2014 
r. oraz wypożyczenie sprzętu w dniu 6 czerwca 2014 r. 

 Wypożyczenie sprzętu dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej w dniu 1 czerwca 2014 r. 

 Wypożyczenie sprzętu dla Zagłębiowskiego Stowarzyszenia Turystyczno- Kulturalnego do 
zorganizowania Festynu pn. „Kaziki” w Parku im. Jacka Kuronia w dniach 1-4 maja 2014 r. 

Miejski Klub „Maczki”          
 Miejski Klub „Maczki” w 2014 roku współpracował z następującymi organizacjami 
pozarządowymi: 

 Stowarzyszenie Pasjonatów Architektury i Dziedzictwa Kulturowego- bezpłatne 
wykorzystanie adresu MK „Maczki” do celów administracyjnych, 

 Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”- bezpłatne użyczenie Sali Klubu na siedzibę 
Towarzystwa; współorganizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego- 
dofinansowanie poczęstunku dla uczestników w postaci gorącego posiłku. 

Sosnowieckie Centrum Sztuki- Zamek Sielecki       
 W 2014 roku SCS Zamek Sielecki nie udzielało pomocy organizacjom pozarządowym. 

Muzeum w Sosnowcu          
 W 2014 roku Muzeum w Sosnowcu współorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Twórców Kultury Zaglębia Dąbrowskiego w dniu 25 kwietnia imprezę pn. „Wieczór z poezją 
Jolanty Wychowaniec”. W ramach współpracy użyczono bezpłatnie wszystkie pomieszczenia 
na parterze budynku (hol, szatnia, sala recepcyjna itp.) oraz zapewniono obsługę imprezy 
przez pracowników Muzeum. 
 

Wskaźnik 18 – Liczba inicjatyw organizowanych przez organizacje objętych 
patronatem Prezydenta 
 

 Według danych uzyskanych z wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu zlecających zadania publiczne, patronatem Prezydenta zostało objętych 
30 imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe. 
 Ponadto należy zwrócić uwagę, iż poza wskazanymi imprezami, w roku 2014 
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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3) Wdrażanie nowatorskich działań na rzecz Miasta i jego mieszkańców 

 

Kampania 1%           
 

Wraz z początkiem 2014 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, który był rozpowszechniany  
w Internecie. 

 
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: 

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

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/
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- bieżące konsultacje społeczne; 
- informacje dotyczące organizowania na terenie Miasta zgromadzeń publicznych; 
- informacje dotyczące tego jak przeprowadzić zbiórkę publiczną, instrukcję wypełniania 

wniosków;  
- 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; 
- informacje o składzie, dyżurach oraz protokoły z posiedzeń Sosnowieckiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego; 
- zaktualizowaną bazę sosnowieckich organizacji pozarządowych zawierająca portfolia  

z informacjami o organizacjach, które prowadzą działalność na terenie Miasta; 
- kalendarium imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe; 
- informacje o możliwościach szkoleniowych; 
 ważne adresy i linki. 

 
Co bardzo istotne z punktu widzenia dostępności w dniu 6 października 2014 r. 

zmieniono layout strony internetowej SCOP na bardziej przyjazny, nowoczesny  
i dostosowany do przeglądania na tabletach i smart fonach. 
 
 Wszystkie zainteresowane organizacje mogą przesłać na adres poczty elektronicznej 
SCOP informacje o podejmowanych działaniach, które pracownicy niezwłocznie zamieszczają 
na stronie.  W 2014 roku stronę internetową SCOP odwiedzano 43 789 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 
aktywowało 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. 
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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.  
 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. 
 
 

4) Realizacja priorytetowych zadań publicznych, wymienionych w § 5 
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 11 za 2014 rok:  

 
1 

Liczba otwartych konkursów ofert 17 

 
2 

Liczba ofert złożonych w ramach otwartych 
konkursów ofert 

201 

 
3 

Liczba zawartych umów na realizację zadań 
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 

146 

 
4 

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

3 038 741,02 zł 
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5 

Liczba organizacji, które otrzymały 
dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 
zadań publicznych (łącznie z małymi grantami) 

85 

 
6 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 
(łącznie z małymi grantami) 

0 

 
7 

Wysokość środków finansowych zaangażowanych 
przez organizacje w realizację zadań publicznych 
łącznie z małymi grantami) 

689 505,35 zł 

 
8 

Liczba uczestników biorących udział w zadaniach 
publicznych realizowanych przez organizacje 
(łącznie z małymi grantami 

 
Około 41 101 osób 
 

 
 
9 

Liczba złożonych ofert przez organizacje na 
realizację zadań publicznych z pominięciem 
otwartych konkursów ofert tzw. małe granty) 

30 

 
10 

Wysokość środków finansowych przekazanych 
organizacjom na realizację zadań publicznych z 
pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. 
małe granty) 

108 756,06 zł 

 
11 

Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje 
w ramach inicjatywy lokalnej 

0 

W poszczególnych latach kwoty udzielanych przez Miasto dotacji były następujące: 
 

 
 

2 243 193,64 

3 197 431,28 

2 787 614,23 

2 711 285,53 

3 038 741,02 

Łączna kwota dotacji udzielonych za lata 
2010- 2014 

rok 2010 

rok 2011  

rok 2012 

rok 2013 

rok 2014 



 - 50 - 

Na poniższym diagramie przedstawiona jest z natomiast liczba organizacji 
pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Miasta Sosnowca w oparciu o liczbę 
udzielonych dotacji w poszczególnych latach: 
 

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

Wydział Kultury i Sportu          

 
Wydział Kultury i Sportu (po zmianach wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2014 roku tj. 

połączeniu Wydziału Kultury i Sztuki oraz Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki),  
zlecał realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań 
priorytetowych zawartych w § 5 Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 
rok, jakimi było:  
1. 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 kultury fizycznej; 

 Wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat sportu w Sosnowcu. 
2. realizowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  

w szczególności poprzez: 

68 

85 

79 

70 

85 

Liczba organizacji pozarządowych 
realizujących zadania publiczne na rzecz 

Miasta Sosnowca w oparciu o liczbę 
udzielonych dotacji w latach 2010- 2014 

rok 2010 

rok 2011 

rok 2012 

rok 2013 

rok 2014 
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 wpieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i tradycji; 

 wspieranie przedsięwzięć 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; 
3. realizowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez: 

 organizację imprez turystycznych i krajoznawczych, 

 tworzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych i krajoznawczych, 

 wspieranie działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta, 

 wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat miejsc atrakcyjnych 

pod względem turystycznym w Sosnowcu. 

 
Dane ogólne: 
 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 5 (w tym: 1 „KULTURA” + 4 „SPORT”) 

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 148 (w tym: 40 „KULTURA” 
+ 108 „SPORT”) 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 
ofert: 100 (w tym: 21 „KULTURA” + 79 „SPORT”) 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert: 1.963.650,00 zł (w tym: 100.000,00 zł 
„KULTURA” + 1.863.650 „SPORT”) 

 Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację zadań 
publicznych (łącznie z małymi grantami): 47 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0 

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 
publicznych (łącznie z małymi grantami): 339.337,55 zł (w tym: 39.231,01 zł „KULTURA” + 
294.091,54 zł „SPORT” + 6.015,00 zł „MAŁE GRANTY” 

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 
organizacje (łącznie z małymi grantami) około 27.800 osób 

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem 
otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 17 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 33.190,00 zł 

 Liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej: 0 
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Dane szczegółowe: 
 
I otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca  
w dziedzinie sportu. 
 
Zarządzenie nr 50 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca  
w dziedzinie sportu:  
 
„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.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” przy Gimnazjum 
nr 2 w Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
tenisie stołowym i szachach  

3 000,00    

2.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Orlęta” w Sosnowcu  

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 
sportowych hokej na trawie  

3 000,00    

3.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Orlęta” w Sosnowcu  

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 
sportowych cheerleaders  

1 000,00    

4.  Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec  

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

9 000,00    

5.  Uczniowski Klub Sportowy 
Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec”  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  20 000,00    

6.  Zagłębiowskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno – Sportowe 
„Wulkan”  

Sportowe szkolenie w pływaniu dla dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością  

4 400,00    

7.  Towarzystwo Miłośników 
Szermierki – Zagłębie  

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

150 000,00    

8.  Klub Sportowy „Górnik” 
Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 
pływackiej KS „Górnik” Sosnowiec  

18 000,00    

9.  Klub Sportowy „Górnik” 
Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 
bokserskiej KS „Górnik” Sosnowiec  

8 000,00    

10.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Sielec”  

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

400 000,00    

11.  Kolejowy Klub Sportowy 
„Czarni” w Sosnowcu  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej w 2014 r.  

30 000,00    

12.  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)  

28 500,00    
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Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

13.  Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu  

Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i lekkiej 
atletyki  

30 000,00    

14.  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    

15.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu  

Dyscyplina sportowa: pływanie  15 150,00    

16.  Młodzieżowy Koszykarski 
Klub Sportowy „Zagłębie” 
Sosnowiec  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie: koszykówka mężczyzn  

23 000,00    

17.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Kazimierz Płomień”  

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

12 000,00    

18.  Klub Rekreacyjno – 
Sportowy TKKF „Zew”  

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

10 000,00    

19.  Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej „Zagłębie” 
Sosnowiec  

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

24 000,00    

20.  Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Zagłębie 
ZSO 14” z siedzibą w 
Sosnowcu przy ul. 
Kisielewskiego 4 b  

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

10 000,00    

21.  Klub Sportowy 
„Budowlani”  

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 
dyscyplinie judo i ju – jitsu w kategoriach 
wiekowych niższych niż kategoria seniorska  

36 700,00    

22.  Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec  

Udział w rozgrywkach i turniejach w 
koszykówce i minikoszykówce dziewcząt  

54 250,00    

RAZEM  900 000,00 

 
„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 „Górnik” 
Sosnowiec  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej, udział w 
rozgrywkach B – klasy KS „Górnik” 
Sosnowiec 

2 400,00    
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2.  Kolejowy Klub Sportowy 
„Czarni” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz 
udział w tym współzawodnictwie w 
dyscyplinach zespołowych – I liga piłki 
nożnej kobiet  

50 000,00    

3.  Amatorski Klub Sportowy 
„Niwka” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz 
udział w tym współzawodnictwie w 
dyscyplinach zespołowych – piłka nożna 
(AKS Niwka Sosnowiec)  

6 400,00    

4.  Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu  

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

8 000,00    

5.  Klub Rekreacyjno – 
Sportowy TKKF „Zew”  

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

3 200,00    

6.  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Zagłębie” Sosnowiec  

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

50 000,00    

7.  Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec  

Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki 
kobiet  

50 000,00    

RAZEM  170 000,00 

 
„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  

5 000,00    

2.  Towarzystwo Miłośników 
Szermierki – Zagłębie  

Działalność „Towarzystwa Miłośników 
Szermierki – Zagłębie” dla grupy seniorskiej  

13 000,00    

3.  Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu  

Ekstraklasa w lekkiej atletyce  10 000,00    

4.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu  

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

15 000,00    

5.  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 organizowanych przez 

2 500,00    
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Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

FIVE, CEV oraz federacje zagraniczne i 
międzynarodowe w sezonie 2014  

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

16 500,00    

RAZEM  62 000,00 

 
 
„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 inwalidzkich  
 

8 000,00  

RAZEM  8 000,00 

 
 
II otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca  
w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa.  
 
Zarządzenie nr 159 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca 
w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa:  
 
„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.  
Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec 

Orlikowa liga Tag Rugby – Sosnowiec 2014 6 500,00 

2.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu 

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

4 500,00 
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Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

3.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu 

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

3 500,00 

4.  
Amatorska Liga Piłki Nożnej 
Sosnowiec 

Organizacja rozgrywek sportowych 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sosnowiec w 
Sosnowcu 

9 500,00 

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

6 000,00 

RAZEM  30 000,00 

  

„Organizacja na terenie Sosnowca zawodach sportowych bądź udział w zawodach 
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 Żeglarski „Zagłębie”  
w Sosnowcu 

Regaty o puchar Prezydenta Miasta 
sosnowca w klasie Omega Standard i Omega 
Turystyczna w Ramach Pucharu Śląska 

3.000,00 

2.  
Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec 

Ogólnopolski turniej dzieci i  młodzieży do 
lat 17 

3.000,00 

3.  

Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu 
 

Miting Pierwszomajowy w lekkiej atletyce 2.000,00 

4.  
Uczniowski Klub Sportowy 
Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec” 

Puchar Prezydenta Sosnowca w kolarstwie 
górskim XC 

3.000,00 

5.  
Stowarzyszenie Oldboye 
Zagłębie Sosnowiec 

XII Mistrzostwa Polski Oldboyów w hokeju 
na lodzie pod Patronatem Prezydenta 
Sosnowca 

6.000,00 

6.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu 

Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa 
Śląska kadetek i kadetów w tenisie 
stołowym 

3.000,00 

RAZEM  20 000,00 
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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.  
Hospicjum Sosnowieckie 
im. Św. Tomasza Ap. 

Wyjazd turystyczno – krajoznawczy na Jurę 
Krakowsko – Częstochowską dla dzieci 
podopiecznych Hospicjum i wolontariuszy 

800,00 

2.  
Polski Związek 
Niewidomych Okręg Śląski 

Polska widziana inaczej 1.000,00 

3.  
Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie 

XXIX Zimowe Wejście na Babią Górę 3.000,00 

4.  

„Serce Maczek” – 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 
w Sosnowcu 

Aktywny Dzień Dziecka! 2.000,00 

5.  
Polskie Towarzystwo – 
Turystyczno Krajoznawcze 
Oddział w Sosnowcu 

XX Rajd integracyjny „Tatry – Babia Góra i 
okolice 2014” 

3.200,00 

RAZEM  10 000,00 

 
III otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 2 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie 
kultury w 2014 roku.  
 
Zarządzenie nr 144 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: 
przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury  
w 2014 roku:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Hospicjum Sosnowieckie 
im. Św. Tomasza 

„Gwiazda dla Hospicjum” – koncert na rzecz 
budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu 

8.500,00 

2.  
Stowarzyszenie Twórców 
Kultury Zagłębia 
Dąbrowskiego 

Jubileuszowe Interdyscyplinarne Warsztaty 
Artystyczne 2014 

4.000,00 

3.  
Serce Maczek – 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
ZSO w Sosnowcu 

„Znajdź twórcę obok siebie, odnajdź siebie w 
tekście” 

2.100,00 

4.  ZHP – Komenda Hufca „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Europejskiej” 3.000,00 

5.  
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Śląski Oddział 
Regionalny 

VII Festyn środowiskowo-integracyjny dla 
środowiska osób niepełnosprawnych oraz 
mieszkańców dzielnic Dańdówka - Niwka w 
Sosnowcu 

2.000,00 
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6.  
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Śląski Oddział 
Regionalny 

II Przegląd Artystyczny Osób 
Niepełnosprawnych „Zjednoczeni w 
różnorodności” 

1.000,00 

7.  
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Śląski Oddział 
Regionalny 

V Konkurs Poetycki dla Osób 
Niepełnosprawnych „Idy Listopadowe 2014” 

1.000,00 

8.  
Fundacja im. Jana 
Kochanowskiego 

Seria Poetycka „Ogrody Poezji Jana 
Kochanowskiego” 

5.500,00 

9.  
Stowarzyszenie Edukacji i 
Twórczości Artystycznej im. 
Tadeusza Gronowskiego 

„Szkłem malowane” – śladami Oskara 
Kolberga 

2.000,00 

10.  
Spółdzielnia Socjalna 
„Transkolektyw” 

Before Golden Vision 2014 5.000,00 

11.  
Stowarzyszenie 
gorczycki.pl 

The King’s Singers 8.000,00 

12.  Fundacja Humanitas 
IX edycja Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę 
Humanitas – organizacja części artystycznej 
gali finałowej z udziałem Magdy Umer 

10.000,00 

13.  Razem z Seniorami 
„Przeszłość i współczesność w 
międzypokoleniowym dialogu” 

5.000,00 

14.  
Zagłębiowskie 
Stowarzyszenie 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Jarmark Zagłębiowski „Kaziki” 2.500,00 

15.  Związek Zagłębiowski 
„100 lat Zagłębia Dąbrowskiego w Unii 
Europejskiej” 

7.000,00 

16.  Związek Zagłębiowski 
Druk i upowszechnianie dwóch kolejnych 
numerów czasopisma „Nowe Zagłębie”. 

15.000,00 

17.  
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Sosnowcu 

Rajd szlakami Legionów Polskich w Zagłębiu 
Dąbrowskim 

2.500,00 

18.  
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Sosnowcu 

XI Rajd wokół Trójkąta Trzech Cesarzy 2.000,00 

19.  
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych w Sosnowcu 

„O poezji przy kawie – spotkania autorskie z 
panią Marianną Orubą” 

1.200,00 

20.  
Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Sosnowcu 

Muzyka u Dietla (2014). 10 lat w Unii 
Europejskiej. Muzycznie od zawsze w Europie. 
Cykl koncertów. 

4.700,00 

21.  
Stowarzyszenie Promocji 
Kultury „Zielone Słońce” 

Zielone Słońce dzieciom – warsztaty teatralne. 8.000,00 

RAZEM  100 000,00 

 
IV otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 439 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych 
Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa.  
 
Zarządzenie nr 672 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 czerwca 2014 r. 
w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca  
w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa:  
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„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego 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 Rekreacyjno – 
Sportowy TKKF „Zew”  

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

5 000,00    

2.  
Klub Sportowy „Górnik” 
Sosnowiec  

Przygotowanie i udział w rozgrywkach o 
Mistrzostwo klasy B Śl.ZPN Podokręg 
Sosnowiec w sezonie 2014 / 2015 (w 
dyscyplinie piłka nożna – KS „Górnik” 
Sosnowiec)  

3 500,00    

3.  
Amatorski Klub Sportowy 
„Niwka” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz 
udział w tym współzawodnictwie w 
dyscyplinach zespołowych – piłka nożna (AKS 
„Niwka” Sosnowiec)  

15 000,00    

4.  
Kolejowy Klub Sportowy 
„Czarni” w Sosnowcu  

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz 
udział w tym współzawodnictwie w 
dyscyplinach zespołowych – Ekstraliga piłka 
nożna kobiet  

50 000,00    

5.  
Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec  

Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet  50 000,00    

6.  

Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej „Zagłębie” 
Sosnowiec  

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

50 000,00    

7.  

Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu  

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

25 000,00    

RAZEM  198 500,00 

 
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  

Przygotowanie oraz udział w II lidze kobiet i 
rozgrywkach Pucharu Polski kobiet w 
tenisie stołowym  

5 000,00    

2.  

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” przy Szkole 
Podstawowej nr 45 w 
Sosnowcu  

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

18 000,00    

3.  
Towarzystwo Miłośników 
Szermierki – Zagłębie 

Działalność Towarzystwa Miłośników 
Szermierki – Zagłębie dla grupy seniorskiej  

13 000,00    
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4.  Klub Sportowy „Budowlani”  

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

26 000,00    

RAZEM  62 000,00 

 
Organizacja na terenie Sosnowca zawodów sportowych oraz różnego rodzaju 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 

XVIII Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu 1.500,00 

2.  
Uczniowski Klub Sportowy 
Grupa Kolarska „Zagłębie 
Sosnowiec” 

Międzynarodowy wyścig kolarski „Szosami 
Zagłębia” 

3.000,00 

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

6.000,00 

4.  
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych w Sosnowcu 

II Sosnowiecki bieg po zdrowie z 
organizacjami pozarządowymi 

1.000,00 

5.  
Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec 

Orlikowa liga Tag Rugby – Sosnowiec 2014 5.000,00 

RAZEM  16 500,00 

 
Organizacja na terenie Sosnowca zawodów sportowych bądź udział w odbywających się na 
terytorium Polski zawodach 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.  
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Zagłębie” Sosnowiec  

VII Festiwal piłki ręcznej chłopców 
Sosnowiec Cup 2014  

10 000,00    

2.  
Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec  

VIII Międzynarodowy Festiwal koszykówki 
Sosnowiec – Cup 2014  

12 000,00    

3.  
Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec  

XXII Międzynarodowy turniej dzieci i 
młodzieży do lat 15 im. Feliksa Mikiciuka  

6 650,00    

4.  
Rugby Klub „Koliber” 
Sosnowiec  

XIII Międzynarodowy Puchar Śląska w 
Rugby 7 juniorów   

5 000,00    

5.  
Amatorski Klub Sportowy 
„Niwka” w Sosnowcu  

VI Ogólnopolski halowy turniej piłkarski dla 
dzieci – memoriał im. Jerzego Kloca (AKS 
„Niwka” Sosnowiec)  

1 500,00    

RAZEM  35 150,00  
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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.  
Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Amazonek „Życie”  

Impreza turystyczno – krajoznawcza 
„Poznajemy Opole i okolice”  

1 500,00  

RAZEM  1 500,00 

 
 
 
V otwarty konkurs ofert:  
Zarządzenie nr 955 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 3 września 2014 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych 
Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.  
 
„Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego szczebla centralnego w rozumieniu 
przepisów właściwych związków sportowych w kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach: piłka nożna kobiet, piłka koszykowa kobiet, piłka ręczna 
mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie”:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  

Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu 

Rozgrywki II ligi mężczyzn w piłce siatkowej 55 000,00 

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 dyscyplinie: 
piłka nożna kobiet – Ekstraliga 

100 000,00 

3.  
Klub Sportowy „JAS – FBG” 
Sosnowiec 

Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet 35 000,00 

4.  HK „Zagłębie Sosnowiec” 

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego szczebla centralnego w 
rozumieniu przepisów właściwych związków 
sportowych w kategorii seniorskiej oraz udział 
w tym współzawodnictwie w dyscyplinie 
hokej na lodzie 

150 000,00 

RAZEM  340 000,00 
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Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinie lekkoatletyka:  

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  

Międzyszkolny Klub 
Sportowy – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
„Płomień” w Sosnowcu 

Ekstraklasa w lekkiej atletyce 10 000,00 

RAZEM  10 000,00 

 
Wydział przekazał środki organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 organizacjom tzw. małe granty. 

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych 

„Kraina uśmiechu” operetka Franza Lehara 9.990,00 

2.  Instytut Twórczej Integracji 
„Magiczny świat przyjaźni” Charytatywny 
koncert Natalii Schroeder na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

5.000,00 

3.  

Centrum Edukacji i 
Wychowania Młodzieży 
KANA 

„Cykl odrębnych projektów związanych z 
filmem i kulturą”. 

4.200,00 

4.  Fundacja im. Jana Kiepury 
Wydanie płyty długogrającej sosnowieckiego 
zespołu ANIMATORS „The Universe”. 

3.830,00 

5.  

Centrum Edukacji i 
Wychowania Młodzieży 
KANA 

„Cykl odrębnych projektów związanych z 
filmem i kulturą”. 

3.980,00 

6.  
Amatorska Liga Piłki Nożnej 
Sosnowiec 

„Organizacja rozgrywek sportowych 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sosnowiec w 
Sosnowcu”. 

3.500,00 

7.  Klub Sportowy JAS-FBG 
„Turniej Mikołajkowy w mini koszykówce 
dziewcząt”. 

2.690,00 

RAZEM  33 190,00 
 

 

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: 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 1  

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 1 
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 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert: 1 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert: 5.000,00 zł 

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

publicznych (łącznie z małymi grantami): 1 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0 

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 

publicznych (łącznie z małymi grantami): 4.426,28 zł 

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 256 

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 0 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 0,00 zł 

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

Zarządzenie nr 602 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 maja 2014 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta 
Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w 2014 roku.  
 

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1.  
Stowarzyszenie Opieki Nad 
Zwierzętami „Nadzieja na 
Dom” 

Poznaj świat z perspektywy 4 łap- materiały 
dydaktyczne” 

5 000,00 

RAZEM  5 000,00 

 
 

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 oraz osób starszych, a także 
wspierania działań w zakresie współpracy międzypokoleniowej. 
 
Dane ogólne: 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 3  

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 3 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert: 3 
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 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert: 268.440,00 zł  

 Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych (łącznie z małymi grantami): 7 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0  

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych (łącznie z małymi grantami): 49.612,40 zł 

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 953  

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 4 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 19.850,00 

zł 

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

 
Dane szczegółowe: 
 
I otwarty konkurs ofert: 
Otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 18.11.2013 r. na „Prowadzenie na terenie Gminy 
Sosnowiec od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Noclegowni dla Bezdomnych mężczyzn  
z terenu Miasta Sosnowca”. 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na które została 
przydzielona dotacja 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. 
Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej w Sosnowcu  

Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych 
Mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca w 
2014 r. 

185 000,00 

RAZEM  185 000,00 

 
II otwarty konkurs ofert: 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 16.05.2014 r. na „Prowadzenie na terenie 
Gminy Sosnowiec, od dnia 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. mieszkania zintegrowanego, 
wspólnotowego, zlokalizowanego na Terenia Miasta Sosnowca, dla min. 6 osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających wyrównywania szans w otwartym 
środowisku”. 
 
Zarządzenie nr 638/2014 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: 
przyznania środków finansowych na „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec, od dnia 
01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego, 
zlokalizowanego na Terenia Miasta Sosnowca, dla min. 6 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji szans w otwartym 
środowisku” :  
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Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na które została 
przydzielona dotacja 

Kwota 
przekazanej 
dotacji [w zł] 

1. 
Instytut Twórczej 
Integracji 

Wspomaganie rozwoju osób  
z niepełnosprawnością wieloraką 

25 200,00 

RAZEM  25 200,00 

III otwarty konkurs ofert: 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 01.08.2014 r. na „Realizację na terenie Gminy 
Sosnowiec od dnia 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu profilaktyczno- promocyjnego pt. 
„Pompon zostaje w Sosnowcu” kierowanego do 250 dzieci w wieku 4-5 lat i ich opiekunów 
oraz społeczności lokalnej Sosnowca” 
 
Zarządzenie nr 940/2014 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 września 2014 r. 
w sprawie: przyznania środków finansowych na „Realizację na terenie Gminy Sosnowiec od 
dnia 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu profilaktyczno- promocyjnego pt. „Pompon 
zostaje w Sosnowcu” kierowanego do 250 dzieci w wieku 4-5 lat i ich opiekunów oraz 
społeczności lokalnej Sosnowca”.  

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na które została 
przydzielona dotacja 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. 
Stowarzyszenie MOC 
WSPARCIA 

„Pompon zostaje w Sosnowcu”  58 240,00* 

RAZEM  58 240,00 

 
*Kwota 39.240,00 zł – dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację 

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizację zadania publicznego „Pompon 

zostaje w Sosnowcu” 

* kwota 19.000,00 zł – wkład własny Gminy przeznaczony na realizację zadania. 

 

Środki finansowe na realizację zadań publicznych przekazane w formie tzw. małego grantu. 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji 
pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na które została 
przydzielona dotacja 

Kwota 
przekazanej 

dotacji  
[w zł] 

1. 
Fundacja Humanitas, 
Sosnowiec 

Senioralia 2014 r. w Sosnowcu 3 850,00 

2. 
Stowarzyszenie Razem  
z Seniorami, Sosnowiec, 

Komputer jest także dla nas 3 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Radość i 
Nadzieja, Sosnowiec 

Międzypokoleniowy koncert integracyjny 4 000,00 
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4. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych 

Konkurs Fotograficzny pt. Senior w 
obiektywie” 

9 000,00 

RAZEM  19 850,00 

 
 

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: 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 1  

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 3 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert: 2 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert: 33.850,00 zł  

 Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych (łącznie z małymi grantami): 3 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0  

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 

zadań publicznych (łącznie z małymi grantami): 7.586,98 zł  

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 110  

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty):2 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 10.000,00 

zł 

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

 
Dane szczegółowe: 
 
Wydział ogłosił jeden otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci  
i młodzieży z terenu Sosnowca. 

L.p. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na 
które została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji [w zł] 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Tramp” 

Wypoczynek letni 14 000,00 

2. Fundacja dla Młodych Wypoczynek letni 19 850,00 

RAZEM  33 850,00 
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Wydział przekazał środki organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednej organizacji pozarządowej, tzw. 
mały grant. 

L.p. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na 
które została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji [w zł] 

1 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus w Sosnowcu- 
Dom Zakonny 

Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży 
z terenu Sosnowca  

10 000,00 

RAZEM  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. 
 
Dane ogólne: 
 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 7 + 2 (PFRON)  

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 46 + 7 (PFRON) 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert: 40 + 5 (PFRON) 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert  767.801,02 zł + 50.430,00 zł (PFRON ) 

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

publicznych (łącznie z małymi grantami): 27 + 4 (PFRON) 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0 + 0 (PFRON) 

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 

publicznych (łącznie z małymi grantami): 288.542,14 zł + 29.073,41 zł (PFRON) 
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 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 11.982 + 256 (PFRON) 

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 7 + 0 (PFRON) 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 45.716,06 zł + 

0 (PFRON) 

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

(PFRON). 

 
Dane ogólne z podziałem na poszczególne obszary: 
 
ZDROWIE            
 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 2  

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 10 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert: 7 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert  95.400,00 zł  

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

publicznych (łącznie z małymi grantami): 6 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0  

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 

publicznych (łącznie z małymi grantami): 152.471,47 zł  

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 1.580  

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 1 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 1.800,00 zł 

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

 
Dane szczegółowe: 
 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 03.02.2014 r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert, z podziałem na poszczególne rodzaje zadań: konkurs 
ofert na realizację w 2014 roku projektów w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 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. 
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Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, na 
które została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  
[w zł] 

1. Caritas Diecezji Sosnowieckiej  Żyj zdrowo 43 250,00 

2. 
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. 
Tomasza Ap. 

Organizacja usług 
pielęgnacyjno- opiekuńczych 
i rehabilitacyjnych w 
Hospicjum  Sosnowieckim 
im. Św. Tomasza Ap. 

24 600,00 

3. 
Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez 
Krtani 

Z rakiem za Pan Brat 7 000,00 

4. 
Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane Ich 
Opiekunów i Przyjaciół 

Rehabilitacja chorych na 
stwardnienie rozsiane i ich 
rodzin alternatywą na życie 

9 450,00 

RAZEM  84 300,00 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 04.06.2014 r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert z podziałem na poszczególne rodzaje zadań: konkurs 
ofert na realizację w 2014 r. projektów w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia obejmujących prowadzenie działań 
edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia oraz organizowania usług 
pielęgnacyjno- opiekuńczych i rehabilitacyjnych. 

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji pozarządowej) 
Nazwa zadania publicznego, na 

które została przydzielona dotacja 
Kwota przekazanej 

dotacji [w zł] 

1. Hospicjum Sosnowieckie im. św. 
Tomasza Ap. 

Domowa opieka rehabilitacyjna 
dla osób niepełnosprawnych w 
S-cu 

3 705,00 

2. Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Amazonek „Życie” 

Chcesz być sprawna- ćwicz z 
nami 

2 295,00 

3. Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Amazonek „Życie” 

Obrzękowi limfatycznemu 
mówimy STOP 

5 100,00 

RAZEM  11 100,00 

 
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych przekazane w formie tzw. małego 
grantu. 

Lp. 
Podmiot 

(nazwa organizacji pozarządowej) 
Nazwa zadania publicznego, na 

które została przydzielona dotacja 
Kwota przekazanej 

dotacji [w zł] 

1. Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym 

Działania wspierające w zakresie 
wczesnej rehabilitacji dzieci 
niewidomych i niedowidzących 
ze sprzężoną 
niepełnosprawności, w wieku 
do 7 lat, oraz ich rodziny z 
terenu miasta Sosnowca 

1 800,00 

RAZEM  1 800,00 
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UZALEŻNIENIA           
 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 4 

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 35 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert: 32 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert  612.401,02 zł  

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

publicznych (łącznie z małymi grantami):  20 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0  

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 

publicznych (łącznie z małymi grantami): 116.025,84 zł  

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 10.327  

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 6 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 43.916,06 zł 

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

 

dane szczegółowe: 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 29.11.2013r. 
 
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 uzależnieniem 
 

Programy realizowane w świetlicach środowiskowo – socjoterapeutycznych dla dzieci 
realizowane w środowiskach lokalnych 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania publicznego, 
na które została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  
[w zł] 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Chatka Puchatka 41 442,00 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
XIV Przegląd Twórczości 
Dziecięcej 

5 750,00 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29” Dzieci tęczowej krainy 19 714,00 

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Odbieram bez zakłóceń 15 194,00 

6. 
Szkoła Podstawowa Nr 11/ Stow. 
Rozwoju Szkoły i Dzielnicy Modrzejów 

Kraina łagodności 21 955,20 

RAZEM  104 055,20 zł 
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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 EPSILON Rytm i wartości 25 920,00 

2. Stowarzyszenie EPSILON 
Program Interwencji 
Profilaktycznej 

24 400,00 

3. Stowarzyszenie EPSILON 
Program Profilaktyki 
Integralnej- Epsilon 

32 640,00 

4. Stowarzyszenie Civitas Teatr życia 2014 3 120,00 

RAZEM  86 080,00 

 
Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca 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 

27 879,10 

2. 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
„Uwolnienie” 

XXIII Ogólnopolski Zlot 
Wiosenny Rodzin 
Abstynenckich 

2 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad 
Astra” 

Trzeźwość partnerem 
życiowym 

19 464,72 

4. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad 
Astra” 

XXIII Ogólnopolski Zlot 
Wiosenny Rodzin 
Abstynenckich 

2 000,00 

5. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad 
Astra” 

Regionalne spotkanie 
trzeźwościowe 

3 000,00 

6. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Dromader” 

Trzeźwa rodzina naszym 
celem 

30 582,00 

7. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Dromader” 

XXIII Ogólnopolski Zlot 
Wiosenny Rodzin 
Abstynenckich 

2 000,00 

8. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Kulturalno- Turystyczne 

XXIII Przegląd 
Abstynenckiej Twórczości 
Artystycznej 

4 000,00 

RAZEM  90 925,82 
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Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii 
realizowane 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 4 740,00 

2. Stowarzyszenie EPSILON Integrum 28 080,00 

3. 
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia 
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu 
Życia „Pro Vita” 

Dopalacze – demony 
naszych czasów 

14 400,00 

4. 
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia 
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu 
Życia „Pro Vita” 

Sadzić, palić, zalegalizować 14 400,00 

RAZEM  61 620,00 

 
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 3 240,00 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Komputerowy świat 4 800,00 

RAZEM  8 040,00 

 
Programy informatyczno- edukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych 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 

RAZEM  14 080,00 

 
Programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje 
Data ogłoszenia konkursu ofert: 07.02.2014 r. 
 
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 uzależnieniem 
 



 - 73 - 

Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane przez organizacje, 
stowarzyszenia pozarządowe, instytucje 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  [w zł] 

1. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„Powrót” 

XV Jubileuszowa 
Regionalna Edycja 
Powiatowej Szkoły Liderów 
Młodzieżowych 

1 400,00 

RAZEM  1 400,00 

 
Programy szkoły liderów młodzieżowych realizowanych dla uczniów sosnowieckich szkół, 
programy realizowane przez młodzież adresowane do grup rówieśniczych. 
Data ogłoszenia konkursu ofert: 29.08.2014 r. 
 
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 uzależnieniem 
 

Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane na rzecz mieszkańców Sosnowca 
przez organizacje abstynenckie 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  
[w zł] 

1. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„Powrót” 

XV Jubileuszowa 
Regionalna Edycja 
Powiatowej Szkoły Liderów 
Młodzieżowych 

1 400,00 

RAZEM  1 400,00 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert:  13.03.2014 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 podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 

Programy profilaktyczne 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. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Myślę- Nie ryzykuję 48 000,00 

2. 
Stowarzyszenie Marzeń Dziecięcych 
„STOMAD” 

Bursztynek 6 32 000,00 
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3. ZHP Czaplinek Wypoczynek z harcerzami 64 000,00 

4. ZHP Sosnowiec 
Harcerskie drogi omijają 
nałogi 

30 400,00 

5. Caritas Diecezji Sosnowieckiej Wakacyjna Przygoda 40 000,00 

6. 
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych 

Miasto przygód 30 400,00 

RAZEM  244 800,00 

 
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych przekazane w formie tzw. małego 
grantu. 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  
[w zł] 

1. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Dromader” 

I Festyn Abstynencki w 
Trójkącie Trzech Cesarzy 

3 800,00 

2. 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
„Przebudzenie” 

Razem w trzeźwości- I 8 721,58 

3. 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
„Przebudzenie” 

Razem w trzeźwości- II 7 794,48 

4. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
„RoPSAN” 

Odpowiedzialni rodzice 10 000,00 

5. Stowarzyszenie Moc Wsparcia 
Centrum Psychoterapii i 
Psychologii Więzi- I 

9 750,00 

6. Stowarzyszenie Moc Wsparcia 
Centrum Psychoterapii i 
Psychologii Więzi- II 

3 850,00 

RAZEM  43  916,06 

 
 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ          
 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 2 PFRON/ 1 BUDŻET 

 Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 7 PFERON/ 1 BUDŻET 

 Liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych w ramach otwartych konkurów 

ofert: 5 PFRON/ 1 BUDŻET 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkurów ofert  50.430,00 zł PFRON/ 60.000,00 zł 

BUDŻET 

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

publicznych (łącznie z małymi grantami):  4 PFERON/ 1 BUDŻET 

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych (łącznie z małymi grantami): 0  

 Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 

publicznych (łącznie z małymi grantami): 29.073,41 zł PFRON/ 20.044,83 zł BUDŻET  

 Liczba uczestników biorących udział w zadaniach publicznych realizowanych przez 

organizacje (łącznie z małymi grantami): 256 PFERON/75 BUDŻET  

 Liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 0 
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 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. małe granty): 0 zł 

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

dane szczegółowe: 
 

Data ogłoszenia I konkursu ofert:  (BUDŻET) 30.12.2014 r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz 
zaproszeniem do składania ofert na realizację w 2014 roku projektów w zakresie wsparcia 
integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez 
stworzenie warunków do 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 w Sosnowcu 

Sprawnie i wygodnie- 
Sosnowiec miastem bez 
barier transportowych 

60 000,00 

RAZEM  60 000,00 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: (PFRON) 7.05.2014 r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 
2014 roku zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  
[w zł] 

1. Instytut Twórczej Integracji 
Wspomaganie rozwoju 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

27 736,00 

2. 
Polski Związek Niewidomych Okręg 
Śląski w Chorzowie koło Sosnowiec 

Świetuj z nami 2 000,00 

3. Fundacja im. Brata Alberta 
Integracja w turystyce 
„Rabka- miasto dzieci 
świata” 

5 000,00 

4. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział Sosnowiec 

Wydanie albumu 
dokumentującego 20- 
letnią działalność PTTK- 
IKTISON w Sosnowcu w 
obszarze turystyki i 
krajoznawstwa osób 
niepełnosprawnych 

2 264,00 

RAZEM  35 000,00 
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Data ogłoszenia konkursu ofert: (PFRON) 25.08.2014 r. 
 
Nazwa otwartego konkursu ofert: w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację  
w 2014 roku zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Lp. 
Podmiot  

(nazwa organizacji pozarządowej) 

Nazwa zadania 
publicznego, na które 
została przydzielona 

dotacja 

Kwota przekazanej 
dotacji  
[w zł] 

1. 
Polski Związek Niewidomych Okręg 
Śląski w Chorzowie koło w Sosnowcu 

Dzielny samodzielny 15 430,00 

RAZEM  15 430,00 

 

5) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne 

 
Sosnowieckie NGO Bez Barier         
 

Już po raz trzeci 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.  

Członkowie Stowarzyszenia 

opowiedzieli o tym jakie były początki 

ich funkcjonowania, co jest ich celem, 

jak działają dziś i jakie kroki planują 

podjąć w walce o lepsze jutro dla 

swoich podopiecznych. Choć tematyka 

niezwykle ciężka i z tej racji rzadko 

dotykana wszyscy przekonaliśmy się  

o trafności słynnego hasła 

pochodzącego z kampanii społecznej 

„Hospicjum to też życie". 

Jak co roku był również czas 

przeznaczony dla zgromadzonych gości, 

którzy w miłej atmosferze przy kawie i 

herbacie mogli opowiedzieć o swojej 

działalności, wzajemnie wymienić 

doświadczenia. Wszystkim wypowiedziom 

bacznie przysłuchiwał się obecny na 

spotkaniu asystent Prezydenta Miasta 

Sosnowca – Mateusz Bochenek. 
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Zgodnie z tradycją na zakończenie wydarzenia organizacja – gospodarz otrzymała 

upominek. Były to zakupione przez SCOP dwa pulsoksymetry – niewielkie urządzenia 

elektroniczne służące do pomiaru saturacji krwi, niezbędne w kieszeni każdej pielęgniarki 

służącej w Hospicjum. Zgromadzeni goście również otrzymali skromne upominki w postaci 

naszych gadżetów, informatorów, kalendarzy oraz drobiazgów wykonanych przez 

wolontariuszy Hospicjum.  
 
 
Sosnowiecka Wiosna z NGO- włącz się w społeczeństwo      

 
Wszystkich miłośników dobrej zabawy  i aktywnego 
wypoczynku zaproszono w dniu 10 maja 2014 r. do 
Sosnowieckiego Parku Miejskiego im. Jacka Kuronia, 
na imprezę sportowo - artystyczną pn.: „Sosnowiecka 

Wiosna z NGO – włącz się w społeczeństwo” . 
  
        Głównym celem organizowanej imprezy było 
zebranie funduszy, które posłużą na opłacenie 
kosztów pobytu na obozie żeglarskim dla dzieci,  

pochodzących z niezamożnych rodzin z terenu miasta Sosnowca. Obóz co roku organizowany 
jest przez Klub Żeglarski "Zagłębie" z Sosnowca. Fundusze te, zbierane były w ramach  zbiórki 
publicznej. Dzięki ofiarności uczestników imprezy udało się uzbierać kwotę 2.192,91 zł. 
 
W programie przewidziano m.in.: 

 mecz siatkówki - Radni Rady Miejskiej w Sosnowcu przeciwko Młodzieżowej Radzie Miejskiej w 

Sosnowcu – przygotowany i przeprowadzony przez UKS „Kazimierz –Płomień” Sosnowiec, 

 spektakl teatralny aktorów z Teatru HoM z Tychów, 

 Klub Sportowy „Budowlani” Sosnowiec zaprezentował 

pokaz walk judo i ju-jitsu, 

 o godzinie 15.00 odbył się niecodzienny pierwszy 

„Sosnowiecki Bieg w Byle Czym” na 3 km. Uczestnicy 

biegu  startowali w dowolnym przebraniu. 300 

pierwszych uczestników otrzymało pamiątkowe 

medale, dodatkowo przeprowadzono 

losowanie nagród, a trzy najciekawsze 

przebrania zostały nagrodzone dyplomem i 

pucharem, (w tym miejscu należy koniecznie 

wspomnieć, że bardzo dużym 

zainteresowaniem przybyłych na imprezę 

mieszkańców Sosnowca cieszyła się SCOPnoga- 

przebranie przygotowane przez pracowników 

SCOP),  
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 Towarzystwo Miłośników Szermierki „Zagłębie” 

Sosnowiec zaprezentowało pokaz walki 

szermierczej,    

 występ kabaretu WEŹRZESZ i kabaretu 

MOHEROWE BERETY, 

 występ gwiazd znanych z telewizyjnych 

programów muzycznych - Kamil Kubas  

i Eliza Wietrzyńska,  

 dla „najmłodszych artystów” Zagórskie 

Stowarzyszenie Regionalne "Pakosznica" 

przygotowało kącik artystyczny pn.: 

„Pokoloruj Zagłębie”, 

 „Strefę Sportu” gdzie Firma POWER-FIT 

zaprezentowała różne formy aktywności fizycznej, 

zawody w wyciskaniu sztangi,  

 Bawialnia BABY-FIT przedstawiła ciekawe atrakcje 

skierowane do najmłodszych mieszkańców 

Sosnowca, 

 podczas trwania imprezy na terenie Parku 

mieszkańcy Sosnowca mogli sprawdzić swoje 

umiejętności na strzelnicy paintball zorganizowanej 

przez AL-IEN TEAM. 
 

 Natomiast dzięki: 
 FUNDACJI UNIA BRACKA mieszkańcy  mogli 

skorzystać z bezpłatnych badań takich jak: pomiaru 

poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia 

tętniczego, pomiaru wydolności płuc, jak również 

dostępne będą porady fizykoterapeutów. 

 NZOZ MED- JOLAN na terenie Parku udostępniła 

Mammobus, w którym mieszkanki Sosnowca  

w wieku 50-69 lat (które w ciągu ostatnich dwóch lat 

nie miały wykonanej mammografii),  mogły dokonać 

bezpłatnego badania mammograficznego. 

 Firmie ACS SŁUCHMED Sp. z. o. o - na terenie Parku 

będzie dostępny Otikobus, w którym mieszkańcy 

Sosnowca i okolic mogli dokonać w nim bezpłatnych 

badań słuchu.  
 ŚLĄSKIEMU ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów  

i Rencistów Sosnowiec dla mieszkańców Sosnowca i okolic przygotowane zostały 

bezpłatne porady w zakresie odżywiania i zielarstwa. 
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Spotkanie Integracyjne z organizacjami pozarządowymi      
 

W dniu  14 września 2014 na Stadion Ludowym przy ulicy Kresowej  w Sosnowcu 
SCOP zorganizował imprezę pn. : „Spotkanie Integracyjne  
z organizacjami pozarządowymi”. Impreza miała na celu integrację 
mieszkańców z sosnowieckimi NGO-sami, które podczas jej trwania 
zaprezentowały swoją działalność. Nie zabrakło atrakcji dla osób  
w każdym wieku i o różnych gustach muzycznych. Tego dnia na 
mieszkańców Sosnowca czekało wiele atrakcji. 

Fundacja Krewniacy zorganizowała akcję charytatywną 
promującą zdrowy tryb życia. W tym samym czasie 
odbyła się zbiórka krwi. Dodatkowo mieszkańcy mogli 

skorzystać z bezpłatnego pomiaru tkanki tłuszczowej, analizy składu ciała, 
określenia wieku metabolicznego oraz oceny budowy ciała. 

 
 

 

 

 

Ponadto w tym dniu przewidziano zabawy 
integracyjne z organizacjami pozarządowymi,  
w ramach których można było śpiewać, tańczyć, 
nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Zorganizowano 
również pokaz piesków przygotowany przez 
wolontariuszy Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami 
"Nadzieja na Dom" . 

Jedną z atrakcji zaplanowaną w tym dniu był II 
Bieg Smyka w dwóch kategoriach wiekowych od 3-5 lat 
dystans 140 m oraz 6-9 lat - dystans 280m.  

Co więcej przeprowadzono wielki protest 
przeciwko zwolnieniom z lekcji wychowania fizycznego 

oraz przeciwko problemowi nadwagi wśród Polaków. Wszyscy chętni uczestnicy imprezy 
mogli spróbować swoich sił w pierwszym sosnowieckim 3 kilometrowym "Biegu po Zdrowie  
z Organizacjami Pozarządowymi". Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.  

Przez cały czas trwania Spotkania można 
było potrenować z trenerem "Nordic 
walking". Dzieci mogły pozjeżdżać z dmuchanego 
zamku, jak również mogły pomalować twarz na 
kolorowo. Natomiast artyści zaproszeni na to 
wydarzenie zaprezentowali swoje muzyczne 
umiejętności. Główną gwiazdą wieczoru był zespół 
muzyki rozrywkowej BASTA.  
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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 2014 roku w tworzeniu kalendarza 
uczestniczyło 25 następujących organizacji: 

1. Demokratyczna Unia Kobiet- Klub   
w Sosnowcu 

2. Katolickie Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej 

3. Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani 
4. Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i 

Rencistów- Śląski Zarząd Wojewódzki 
5. Polski Związek Niewidomych Koło w 

Sosnowcu 
6. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” 

przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu 
7. Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie 
8. Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec 

9. Fundacja Szanowny Pan Kot 
10. Fundacja „NIEIINNI” 
11. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu 
12. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy 

Gimnazjum Nr 2 w Sosnowcu 
13. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„UWOLNIENIE” 
14. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad Astra”   

15. Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
„PRZEBUDZENIE” 

16. Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Dromader” 

17. Związek Hodowców Kanarków „Egzota” 
18. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja 

na Dom” 
19. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych 
20. Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów- Ostrowy dla 

Szkoły 
21. Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę The Psoriasis 

Assoiation 
22. Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koła nr 

54 PZW 
23. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Aleksandra Janowskiego 

w Sosnowcu 
24. Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne „Pakosznica” 
25. WOPR Sosnowiec, MUKS Dorado Sosnowiec. 

 
Oprócz zdjęć z życia III sektora, Kalendarz zawierał praktyczne wskazówki dla 

prowadzących fundacje i stowarzyszenia w postaci oznaczenia najistotniejszych terminów, 
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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. 

 
Informator            

 
W roku 2014 Sosnowieckie Centrum Organizacji 

Pozarządowych wydało wersję anglojęzyczną Informatora  
o organizacjach (Directory Sosnowiec Non- Governmental 
Organistations Centre (SCOP) w nakładzie 200 sztuk. 
Jednocześnie dokonano dodruku Informatora polskojęzycznego  
w ilości 1000 sztuk. 

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 wzięły udział w tworzeniu Informatora: 

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 
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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” 


