
Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Programu Współpracy Miasta Orzesze 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem  współpracy  Miasta  Orzesze  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  podniesienie
efektywności  działań  w  sferze  wykonywania  zadań  publicznych.  Współpraca  Miasta  Orzesze
z  organizacjami  odbywała  się  na  zasadach  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,
efektywności,  uczciwej  konkurencji  oraz  jawności.  Naczelną  zasadą  towarzyszącą  wzajemnym
oddziaływaniom  jest  wyrażenie  woli  współpracy  w  działaniach  na  rzecz  miasta
i jego mieszkańców.

Podstawową  formą  współpracy  Miasta  Orzesze  z  organizacjami  pozarządowymi
w  2017  r.  było  wspieranie  realizacji  zadań  własnych  miasta.  Wspieranie  zadań  odbywało
się  po  ogłoszeniu  otwartych  konkursów  ofert  przez  Burmistrza  Miasta  Orzesze  na  wspieranie
wykonania zadań oraz udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Inne  formy  współpracy  Miasta  Orzesze  z  organizacjami  obejmowały  w  szczególności:
publikowanie przez samorząd istotnych dla organizacji informacji na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego  w  Orzeszu;  organizacja  spotkań  dotyczących  możliwości  pozyskania  środków
w ramach różnych projektów; wsparcie organizacyjne i informacyjne organizacji pozarządowych
w  realizacji  ich  przedsięwzięć;  konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami, co do zakresu ich działania projektów uchwał  w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 11, z czego 4

(V,VII,X,XI)  otwarte  konkursy  ofert  zostały  unieważnione  ze  względu  na  okoliczność  nie

złożenia żadnej oferty.

I OTWARTY KONKURS OFERT

- 30.11.2016 r. ogłoszony został I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następującym zakresie:

1. Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie  Nr  1 -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  8  bezdomnych  mężczyzn,
w tym bezdomnych mężczyzn niepełnosprawnych.
Zadanie  Nr  2 -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  1  bezdomnej  kobiety
oraz 1 bezdomnej kobiety z 1 dzieckiem,  w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych.

Liczba ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert:

Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie  Nr  1 -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  8  bezdomnych  mężczyzn,
w tym bezdomnych mężczyzn niepełnosprawnych. - 1
Zadanie  Nr  2 -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  1  bezdomnej  kobiety
oraz 1 bezdomnej kobiety z 1 dzieckiem,  w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych. - 0

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań



„  POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB  ”:

Rozdział 85295 § 2360 – 112 055 zł.:

Zadanie  Nr  1  -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  8  bezdomnych  mężczyzn  w  tym  bezdomnych
mężczyzn niepełnosprawnych. – 78 475,00zł.
Zadanie Nr 2  -  Zapewnienie  miejsc  w schronisku dla  1 bezdomnej  kobiety oraz 1 bezdomnej  kobiety
z 1 dzieckiem, w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych – 33 580,00zł.

Wydatkowano 35 382,03     zł.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 4 896,10 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 1,97 zł.

Dotacja  była  przekazywana  w  transzach,  raz  w  miesiącu  na  wskazany  w  ofercie  rachunek  bankowy.
Pierwsza transza – w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy w wysokości stanowiącej iloczyn 31 dni
(ilości  dni  w  styczniu),  kosztu  osobodnia  (z  uwzględnieniem  jego  zróżnicowania  dla  osób
niepełnosprawnych) oraz wynikającej z oferty ilości osób rzeczywiście skierowanych w danym miesiącu (w
podziale dla bezdomnych i bezdomnych niepełnosprawnych, bezdomnych kobiet z dziećmi). Kolejne transze
dotacji  były przekazywane  w terminie  15  dni  od  przedłożonych Załączników do Umowy w wysokości
stanowiącej różnicę pomiędzy dotacją obliczoną w sposób, o którym mowa powyżej (z uwzględnieniem
adekwatnej  ilości  dni  w miesiącu  kalendarzowym)  oraz  kwotą  dotacji  niewykorzystanej  w poprzednim
miesiącu, zgodnie ze złożonymi wyliczeniami o których mowa.
Koszt osobodnia dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej był taki sam i wynosił  26,87 zł brutto na osobę.
Łącznie w 2017 r. przekazano 40 278,13 zł., natomiast wykorzystano 35 382,03 zł.

Zadanie  Nr  1 -  Zapewnienie  miejsc  w  schronisku  dla  8  bezdomnych  mężczyzn,
w tym bezdomnych mężczyzn niepełnosprawnych.

1.  Towarzystwo  Pomocy  im.  św.  Brata  Alberta  Koło  Rybnickie,  ul.  Mikołowska  78;
44 -  238 Czerwionka – Leszczyny kwota dotacji  – 78 460 zł. (słownie) siedemdziesiąt  osiem
tysięcy czterysta  sześćdziesiąt   zł.  „Święty Brat  Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt
i  opierunek”. Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  85295 §  2360,
UMOWA RWZK NR 99/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Zapewnienie  całodobowego schronienia  wraz  z  wyżywieniem bezdomnym mężczyznom w tym
mężczyznom niepełnosprawnym kierowanym przez  MOPS Orzesze,  znajdującym się  w  trudnej
sytuacji  życiowej,  w  szczególności  z  uwagi  na  bezdomność  w  terminie  od  01.01.2017  r.
do 31.12.2017 r.

Zakup żywności  dla 8 beneficjentów – 7 143,77 zł. 
Opłata za media (w tym: prąd, opał wraz z transportem, telefony, wywóz śmieci, wywóz 
nieczystości ciekłych, uzdatnianie wody, internet) - 7 903,80 zł. 
Wynagrodzenie ( co najmniej jednego pracownika) – 14 750 zł. 
Środki czystości, artykuły higieny osobistej – 2 782,65 zł. 
Odzież (w tym bielizna) – 639,31 zł. 
Obsługa księgowa – 2 162,50 zł. 

40 278,13 zł. - 4 896,10 (niewykorzystana kwota dotacji) = 35 382,03 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 1,97 zł.



II OTWARTY KONKURS OFERT

- 30.11.2016 r. ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Liczba ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert:

1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 1

Liczba  zawartych  umów na  realizację  zadań  publicznych  –  1  (umowa o  realizację

zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej zawarta na okres 2 lat)

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”:

Rozdział  85154 § 2360 –  260 000 zł.  (podana kwota dotyczy realizacji  zadania na
okres 2 lat).

Wydatkowano w 2017 roku: 125 323,38 zł.

Centrum Społecznego Rozwoju – 76 667,51 zł.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 rok w wysokości 2 032,49 zł.

Fundacja Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży – 48 655,87 zł.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 rok w wysokości 644,13 zł.

a)  prowadzenia  placówki  wsparcia  dziennego  z  uwzględnieniem  elementów  profilaktyki  uzależnień,
w  ramach  zadań  określonych  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na rok 2017:

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 1/2, kwota dotacji
na 2017 r. – 78 700 zł. (słownie) siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset zł.
Fundacja Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 5,
kwota dotacji na 2017 r. – 49 300 zł. (słownie) czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta zł.
„Prowadzenie  placówki  wsparcia  dziennego  z  uwzględnieniem  elementów  profilaktyki
uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze –
rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 100/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
13:00 – 18:00, a w dni wolne od szkoły w godzinach 8:00 – 13:00. Placówka zapewniała do 15
miejsc  oraz  systematycznie  zapewniała  wychowankom opiekę  i  wychowanie,  pomoc  w nauce,
organizację  czasu  wolnego,  rozwój  zainteresowań,  organizację  zabaw i  zajęć  sportowych,  stałą
pracę  z  rodziną  dziecka,  realizację  elementów  profilaktyki  uzależnień  zgodnie  z  Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, ciepły posiłek w
trakcie  trwania  zajęć.  Prowadzenie  zajęć  wyrównawczo  –  edukacyjnych,  prowadzenie  zajęć
profilaktycznych, indywidualne konsultacje psychologiczne/zajęcia warsztatowe z podopiecznymi
Placówki oraz ich rodzicami, prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu socjoterapii, prowadzenie
współpracy  z  instytucjami  wspierającymi  rodzinę  i  dziecko,  prowadzenie  zajęć  rozwijających



zainteresowania i pasje.

Koszty po stronie Centrum Społecznego Rozwoju:
Wynagrodzenie wychowawców (umowa o pracę, 2 x ¾ etatu x 12 miesięcy) – 57 431,80 zł.
Koszty związane z wyżywieniem, w tym: zakup gotowych posiłków, produktów żywnościowych,
naczyń, sztućców (15 osób x średnio 252 dni) – 13 383,55 zł.
Koszty utrzymania lokalu placówki – 1 206 zł.
Obsługa finansowo – księgowa projektu – 3 600 zł.
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 600 zł.
Opłaty telekomunikacyjne – 446,16 zł.

78 700 zł. - 2 032,49 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) =76 667,51 zł.

Koszty po stronie Fundacji Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży:
Wynagrodzenie psychologa (umowa cywilnoprawna, średnio 20h/miesiąc) – 9 600 zł.
Zakup materiałów do zajęć (np. plastycznych) – 685,91 zł.
Koszty związane z udziałem wychowanków w wyjazdach edukacyjnych, warsztatach itp. (bilety do
teatru,  kina,  koszty  transportu,  ubezpieczenie,  trener,  drobny  poczęstunek,  pełne  wyżywienie
podczas dłuższych wyjazdów, wypożyczenie sprzętu, zakup niezbędnej odzieży, bilety wstępu na
atrakcje np. stoki narciarskie) oraz imprezach okolicznościowych (np. organizacja wigilii, drobne
upominki na święta) – 10 169,96 zł.
Wynagrodzenie  kierownika  placówki  –  kierownik  merytoryczny  oraz  administracyjny  (umowa
cywilnoprawna, średnio 80h/miesiąc) – 26 400 zł.
Obsługa finansowo – księgowa projektu – 1 800 zł.

49 300 zł. - 644,13 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 48 655,87 zł.

III OTWARTY KONKURS OFERT

- 30.11.2016 r. ogłoszony został III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Działalności charytatywnej.
2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Turystyki i krajoznawstwa.

Liczba ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert:

1. Działalność charytatywna - 0
2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638) - 2
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 4
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 24
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 13
6. Turystyka i krajoznawstwo - 1 

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 34



Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W
ROZUMIENIU  USTAWY  Z  DNIA 15  KWIETNIA 2011  R.  O  DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ (DZ. U. 2016 R. POZ. 1638)”:

Rozdział 85195 § 2360 – 5 000 zł.

Wydatkowano 1 830 zł.

a) prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia;

b) prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

1. Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os. Grunwaldzkie 10 kwota
dotacji  –  1  000  zł. (słownie)  jeden  tysiąc  zł. „Edukacja  bez  tablic”. Środki  zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  85195 §  2360,  UMOWA  RWZK  NR  4/2017
z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja  6  zajęć  edukacyjnych  o  tematyce  prozdrowotnej.  Reprezentacja  stanowiska
tyfologicznego.
Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne – 600 zł.
Transport (dojazd na zajęcia wraz z dowozem prezentowanego sprzętu) – 200 zł.
Czujnik poziomu cieczy – 45 zł.
Biała laska dla niewidomego – 155 zł.

1 000 zł.

2. Fundacja - Aktywni Orzesze, ul. Waryńskiego 16 A, kwota dotacji - 830 zł. (słownie) osiemset
trzydzieści  złotych „Zapobieganie  nadwagi  i  otyłości  u  dzieci”.  Środki  zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  85195 §  2360,  UMOWA  RWZK  NR  5/2017
z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja 5 wykładów na temat zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.
Prowadzenie wykładów przez dietetyków – 650 zł
Koszt transportu wykładowców – 180 zł.

  830 zł.

„  KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”: 

Rozdział 92105 § 2360 – 10 000 zł.

Wydatkowano 6 979,25 zł.   

a)  wspieranie  działań  na rzecz upowszechniania  kultury,  sztuki,  ochrony dóbr  kultury i  dziedzictwa
narodowego;

b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych w mieście, kraju i za
granicą;

c) wydawanie publikacji informacyjno – edukacyjnych;

d) promocja miasta.



1. Stowarzyszenie Teatralne „Dom z Jaśkowic” w Orzeszu, ul. Fabryczna 2, kwota dotacji –
2 000 zł.  (słownie) dwa tysiące zł.  „Czytamy i słuchamy – promocja literatury wśród dzieci”.
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92105 § 2360, UMOWA RWZK NR
6/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Wydanie książki – 640 egzemplarzy.
Nagranie płyt - 640 płyt.
Wydanie książki – 1 028,64 zł.
Nagrywanie i tłoczenie płyt - 570 zł.
Honorarium dla ilustratora - 390 zł.

                                            2 000 zł. - 11,36 zł.(niewykorzystana kwota dotacji) = 1 988,64 zł.

2. Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „Piwnica” ul. Długosza 51 kwota dotacji – 1 500 zł.
(słownie)  jeden tysiąc pięćset  zł. „Projekt  Babiniec”. Środki zabezpieczone w budżecie  Miasta
Orzesze – rozdział: 92105 § 2360, UMOWA RWZK NR 7/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja 7 zajęć warsztatowych o tematyce artystycznej, rzemieślniczej i kulinarnej.
Zakup sprzętów i materiałów  potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów – 1 370 zł.
Druk plakatów - 50 zł.
Materiały administracyjne i biurowe – 80 zł.

1 500 zł.

3. Stowarzyszenie Razem – Łatwiej Orzesze, ul Akacjowa 48 , kwota dotacji – 500 zł. (słownie)
pięćset zł.  „Godom i śpiewom po Śląsku” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze –
rozdział: 92105 § 2360, UMOWA RWZK NR 8/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zajęcia dla dzieci zainteresowanych kulturą, językiem, twórczością i dziedzictwem Śląska – 
12 zajęć dla grupy 12 dzieci.
Nauczyciel historii – 420 zł. 
Sala zajęć – 80 zł.

500 zł.

4. Stowarzyszenie „Orzeska Inicjatywa” Orzesze,  ul Rybnicka 1A , kwota dotacji – 3 000 zł.
(słownie) trzy tysiące zł. „Festiwal orzecha” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze –
rozdział: 92105 § 2360, UMOWA RWZK NR 9/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zorganizowanie festynu pt. „Festiwal orzecha”.
Projekt graficzny, reklama – 41,93 zł. 
Podpisanie umów z partnerami – 600 zł.
Zakup nagród – 2 200 zł.
Przygotowanie zaplecza – 148,68 zł.

3 000 zł. - 9,39 zł.(niewykorzystana kwota dotacji) = 2 990,61 zł.



„  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”:

Rozdział 92605 § 2360 –145 000 zł.
Wydatkowano 94 790 zł.

Zwroty – łącznie 6 210 zł.:
• UKTS Sokół Orzesze – zwrot 6 000 zł.
• UKS „Akademia Piłkarska Champions” Żory – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji

– 210 zł.
Zwroty odsetek – łącznie 490,55 zł.:

• UKTS  Sokół  Orzesze  –  zwrot  odsetek  z  powodu  uznania  dotacji  za  wykorzystaną
niezgodnie z przeznaczeniem - 490,52 zł.

• UKS „Akademia Piłkarska Champions” Żory – zwrot odsetek – 0,03 zł.

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach 

1. Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  –
6 000 zł.  (słownie)  sześć tysięcy złotych „Wspieranie  sportu czyli  wszelkich form aktywności
fizycznej,  które  przez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie
lub  poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych
i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach – w szczególności – sztuk walki i walk
rycerskich” –  Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92605 §  2360,
UMOWA RWZK NR 10/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Nie  złożono  sprawozdania  końcowego.  W związku  z  nie  złożeniem sprawozdania  końcowego
uznano dotację za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji w wysokości 6 000 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 490,52 zł.

2.  Uczniowski  Klub  Sportowy Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
7  000  zł. (słownie)  siedem  tysięcy  zł. „Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności
fizycznej, które przez uczestnictwo zorganizowane wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej uczestników zadania.”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział:
92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 11/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja treningów, które odbywały się 3 razy w tygodniu, łącznie 6,5 godziny. W treningach 
brało udział 35 uczestników. Udział w zawodach  i turniejach.
Koszt wynajmu sali – 2 186,80 zł.
Koszt instruktora – 4 813,20 zł.

       7 000 zł.

3.  LZS Gardawice,  43-186 Orzesze, ul.  Katowicka 112, kwota dotacji – 30 000 zł. (słownie)
trzydzieści tysięcy złotych  „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które
przez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie  lub  poprawienie
kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych  lub  osiągnięcie  wyników
sportowych  na  wszelkich  poziomach”.  Środki zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –
rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 12/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Prowadzenie zajęć sportowych juniorów,trampkarzy, seniorów, orlików – ponad 80 zawodników.
Mecze – ponad 70.
Ilość wyjazdów na mecze – 20.



Udział w rozgrywkach piłki nożnej – 11 714,14 zł.
Transport zawodników – 5 100 zł.
Zakup sprzętu sportowego – 5 985,86 zł.
Utrzymanie obiektów sportowych – 7 200 zł.

30 000 zł.

4. Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  –
24 000 zł. (słownie) dwadzieścia cztery tysiące złotych „Wspieranie sportu czyli wszelkich form
aktywności  fizycznej,  które  przez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane  wpływają  na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych
i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” – Środki zabezpieczone w budżecie
Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 13/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Rozgrywki ligowe, pucharowe i turnieje indywidualne – 125.
Turnieje – 4.
Treningi – 290 godzin.
Zawodnicy – ok. 80 osób.
Najem pomieszczeń – 6 000 zł.
Wynagrodzenie instruktorów (trenerów) i ich asystentów, wynagrodzenie sędziów, obsługa 
zawodów – 4 250 zł.
Opłaty za licencje zawodników, licencje sędziowskie, opłaty wpisowe do związków sportowych, 
startowe za udział w zawodach, opłacanie zgłoszenia drużyn, badania z zakresu medycyny 
sportowej i inne badania  – 7 600 zł. 
Zakup sprzętu sportowego -  5 500 zł.
Zakup artykułów spożywczych, posiłków, diety – 400 zł.
Obsługa księgowa – 250 zł.  

24 000 zł.

5.  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Akademia  Piłkarska  Champions”  Żory,  ul.  Kościuszki  65
kwota  dotacji  –  7  000 zł.  (słownie)  siedem tysięcy  złotych,  „Wspieranie  i  upowszechnianie
kultury fizycznej i  sportu w dyscyplinie piłki  nożnej na terenie miasta Orzesze w roku 2017”
–  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360,  UMOWA RWZK
NR 14/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja treningów 2 razy w tygodniu po 1 godzinie w 2 grupach dzieci oraz 2 razy w tygodniu 
po 1,5 godziny w starszych grupach.
Organizacja „Wakacji z Akademią” w lipcu. Wzięło w nich udział około 70 dzieci.
Turnieje, mecze – 90.
Zawodnicy – ok. 70 osób.
Piłki rozmiar 3 – 675 zł.  
Piłki rozmiar 4 – 675 zł.  
Bramki rozkładane pomocnicze – 855 zł.  
Pachołki małe – 160 zł.  
Pachołki duże – 100 zł. 
Grzybki – 50 zł.
Drabinka koordynacyjna – 220 zł.
Apteczka – wyposażona kompletnie – 250 zł.
Nagrody dla uczestników zadania – 800 zł.
Wynagrodzenie trenerskie – 415 zł.
Druk plakatów promujących wydarzenia (turnieje) – 200 zł.
Druk baneru promującego wydarzenia (turnieje) – 200 zł.
Druk dyplomów dla uczestników zadania – 350 zł.



Napoje dla uczestników na wydarzenia publiczne – 100,12 zł.
Wyżywienie dla uczestników na wydarzenia publiczne – 239,88 zł.
Koszulki treningowe dla uczestników zadania publicznego – 1 500 zł. 

7 000 zł. -210 zł.(niewykorzystana kwota dotacji) = 6 790 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 0,03 zł.

6. Stowarzyszenie  Razem  –  Łatwiej  Orzesze,  ul  Kobiórska  2 ,  kwota  dotacji  –  2 000  zł.
(słownie)  dwa  tysiące  zł.  „Sport  i  gimnastyka  dla  mamy  i  smyka  III  edycja” –  Środki
zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,  UMOWA  RWZK
NR 15/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zajęcia aerobiku – około 15 osób, 32 zajęcia. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w miesiącach: 
luty – czerwiec, wrzesień – listopad.
Instruktor aerobiku – 2 000 zł. 

2 000 zł.

7. Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  z  siedzibą  w  Orzeszu,
ul. Partyzantów 4, kwota dotacji – 3 000 zł. (słownie) trzy tysiące zł. „Orzeska Liga Piłki Halowej
2017/18 – runda I” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360,
UMOWA RWZK NR 16/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Rozgrywki piłki nożnej – 6 spotkań podczas jednej kolejki, 11 kolejek. 
Wynajem hali – 3 000 zł. 

3 000 zł.

7. Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  z  siedzibą  w  Orzeszu,
ul. Partyzantów 4, kwota dotacji – 2 500 zł. (słownie) dwa tysiące pięćset zł. „Orzeska Liga Piłki
Halowej 2016/17 – runda 2” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605
§ 2360, UMOWA RWZK NR 17/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Rozgrywki piłki nożnej – 6 spotkań podczas jednej kolejki, 11 kolejek. 
Wynajem hali – 2 500 zł. 

2 500 zł.

b) wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Miasta Orzesze w różnorodnych
formach  aktywności  fizycznej  poprzez  organizowanie  imprez  sportowo-rekreacyjnych  ogólnie
dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów.

1.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul. Waryńskiego 16 A, kwota dotacji – 2 500 zł.  (słownie) dwa tysiące pięćset złotych. „Zimowy
Bieg  Orzeski”.   Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,
UMOWA RWZK NR 18/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – około 200 uczestników. 
Pamiątkowe medale, puchary, statuetki, nagrody – 1 775 zł.



Poczęstunek zawodników – 125 zł.
Plakaty, reklama dot. promocji biegu, hosting– 100 zł.
Wynagrodzenie obsługi medycznej – 200 zł.
Artykuły biurowe, artykuły do zabezpieczeni biegu, kubki, flagi – 300 zł.

2 500 zł.

2.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul.  Waryńskiego  16  A,  kwota  dotacji  –  3  000  zł.  (słownie)  trzy  tysiące  złotych.  „Rowerowe
Mistrzostwa Orzesza w jeździe indywidualnej na czas”.  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta
Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 19/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – około 200 uczestników. 
Pamiątkowe puchary, statuetki, nagrody – 1 175,39 zł.
Poczęstunek zawodników – 125 zł.
Plakaty, ulotki i reklama dot. promocji zawodów – 99,61 zł.
Artykuły biurowe, artykuły do zabezpieczenia zawodów, wynajem kabiny toaletowej – 100 zł.
Opłata pomiaru czasu – 1 500 zł.

3 000 zł. 

3.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul. Waryńskiego 16 A,  kwota dotacji – 5 000 zł.  (słownie) pięć tysięcy złotych.  „Orzeski Bieg
Uliczny”.  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział:  92605 § 2360, UMOWA
RWZK NR 20/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – około 400 uczestników. 
Pamiątkowe medale, puchary, statuetki, nagrody – 2 125 zł.
Poczęstunek zawodników – 250 zł.
Wynagrodzenie obsługi medycznej – 150 zł.
Artykuły biurowe, artykuły do zabezpieczenia biegu, kubki, tacki jednorazowe, numery, numery 
startowe – 475 zł.
Opłata pomiaru czasu – 2 000 zł.

5 000 zł. 

4.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul. Waryńskiego 16 A, kwota dotacji – 3 000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych. „Maraton Kolarski
MTB Orzesze”.   Środki  zabezpieczone  w budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 § 2360,
UMOWA RWZK NR 21/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – około 300 uczestników. 
Pamiątkowe puchary, statuetki, nagrody – 950 zł.
Poczęstunek zawodników – 150 zł.
Plakaty, ulotki i reklama dot. promocji zawodów, wynajem kabiny toaletowej – 100 zł.
Artykuły biurowe, artykuły do zabezpieczenia zawodów, kubki, tacki jednorazowe – 300 zł.
Opłata pomiaru czasu – 1 500 zł.

3 000 zł. 



5. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112, kwota dotacji – 1 000 zł. (słownie) jeden
tysiąc zł. „Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i  sportu,  umożliwiające  powszechny  dostęp  i  uczestnictwo  mieszkańców  Miasta  Orzesze  w
różnorodnych  formach  aktywności  fizycznej  poprzez  organizowanie  imprez  sportowo-
rekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów„ –
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR
22/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Rozgrywki piłki nożnej podczas Majówki.
Uczestnictwo podczas Majówki – około 400 osób.
Nagrody – 200 zł. 
Zespół muzyczny – 800 zł.

1 000 zł.

6.  Uczniowski  Klub  Sportowy  „SPRINT”   Orzesze,  z  siedzibą  w  Orzesze,  ul.  Bukowina
19-21, kwota dotacji – 4 000 zł. (słownie) cztery tysiące złotych. „IX Mistrzostwa Orzesza Cross
Country 2017 o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze”.  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta
Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 23/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – 246 zawodników, około 200 kibiców.
Trofea sportowe – 990 zł.
Nagrody rzeczowe – 1 899,99 zł.
Zabezpieczenie medyczne – 200 zł.
Sędziowie – 300 zł.
Materiały promocyjne, oznakowanie trasy, numery startowe, druki – 460,01 zł.
Artykuły żywnościowe dla uczestników, środki czystości, materiały do przygotowania posiłków i 
napojów dla uczestników – 150 zł.

4 000 zł. 

7. Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  z  siedzibą  w  Orzeszu,
ul. Partyzantów 4, kwota dotacji – 500 zł. (słownie) pięćset zł. „X Orzeski Turniej Piłki Halowej”
– Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR
24/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Rozgrywki piłki nożnej – 250 uczestników. Rozegrano mecze grupowe w 4 grupach.  
Wynajem hali – 500 zł. 

500 zł.

8. Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze”,  ul. Szkolna 44,
kwota  dotacji  –  500 zł. (słownie)  pięćset  zł., „II  Orzeski  Festiwal  Siatkówki” Środki
zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92605 §  2360,  UMOWA RWZK  NR
25/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – 155 zawodników.
Zakup nagród (dyplomy, medale itp.) dla zwycięzców turnieju siatkarskiego dla dzieci – 500 zł. 

500 zł.



 „  PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  105 000 zł.
Wydatkowano 80 000 zł.

Zwroty – łącznie 4 113,58 zł.:
• UKTS Sokół Orzesze – zwrot 4 000 zł.
• Stowarzyszenie  „Dorośli  -  Dzieciom"  Orzesze  -  nastąpiło  pobranie  dotacji  w

nadmiernej wysokości. Zwrot - 113,58 zł.

Zwrot  odsetek  –  UKTS  Sokół  Orzesze  –  zwrot  odsetek  z  powodu  uznania  dotacji  za
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem – 327,01 zł.

a)  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,  prowadzenie  zajęć  sportowych  oraz
działań  promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia;

1. Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze”, ul. Szkolna 44
kwota  dotacji  –  22  000 zł. (słownie)  dwadzieścia  dwa  tysiące  zł.   „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i  młodzieży poprzez udział w rozgrywkach siatkówki
dziewcząt i chłopców” Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360,
UMOWA RWZK NR 26/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja treningów dla dzieci i młodzieży (10 grup wiekowych). Organizacja 4 pogadanek 
profilaktycznych.
Koszty transportu – 14 770 zł. 
Opłaty sędziowskie – 3 600 zł.
Zakup licencji klubowej – 100 zł.
Zakup licencji zawodniczych – 1 280 zł.
Opłata członkowska klubu w ŚZPS – 300 zł.
Zakup licencji trenerskich – 400 zł.
Wynajem sal gimnastycznych – 750 zł.
Opłaty startowe w  ŚZPS – 800 zł.

22 000 zł.

2. Stowarzyszenie  „Dorośli  -  Dzieciom" Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  -  5  000 zł.
(słownie)  pięć  tysięcy  złotych. „Program  promocji  zdrowia  i  zdrowego  trybu  życia  oraz
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym ze szczególnym naciskiem na walkę z otyłością wśród
dzieci  i  młodzieży  poprzez  zagospodarowanie  ich  wolnego  czasu” Środki  zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  27/2017  z  dnia
03.01.2017 r.

Zorganizowano 10 wyjazdów na basen dla 45 osób.
Zorganizowano 4 wyjazdy na lodowisko dla 45 osób.
Zajęcia szkółki piłkarskiej – 2 grupy.
Zorganizowanie Rodzinnego Rajdy Rowerowego – 200 uczestników.
Transport na basen – 2 200 zł.
Transport na lodowisko – 2 000 zł.
Instruktorzy pływania– 800 zł.

5 000 zł.



Nastąpiło  pobranie  dotacji  w  nadmiernej  wysokości.  Procentowy  udział  innych  środków
finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie został dochowany zgodnie z umową.
Zwrot w wysokości 113,58 zł.

3.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
1 500 zł. (słownie) jeden tysiąc pięćset zł. „Program promocji zdrowia i aktywnego spędzania
wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz działań promujących zdrowie z zakresu zdrowego
stylu życia”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA
RWZK NR 28/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Organizacja zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych raz w tygodniu po 1,5 godziny. W zajęciach 
brało udział 35 uczestników.
Koszt wynajmu sali – 447,30 zł.
Koszt instruktora – 1 052,70 zł. 

1 500 zł.

4. Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  –
6 000 zł. (słownie) sześć tysięcy złotych  „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz  prowadzenie  działań  sportowych  z  zakresu  sztuk  walki  i  walk  rycerskich  promujących
zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta
Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 29/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Nie  złożono  sprawozdania  końcowego.  W związku  z  nie  złożeniem sprawozdania  końcowego
uznano dotację za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji w wysokości 4 000 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 327,01 zł.

5.  Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego  SOKÓŁ  Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota  dotacji  –
18  000  zł. (słownie)  osiemnaście  tysięcy  złotych. „Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i
młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu
życia” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA
RWZK NR 30/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zorganizowano 504 godziny treningów.
Rozgrywki indywidualne, ligowe i pucharowe – 86.
Liczba zawodników - 59 osób.
Najem pomieszczeń – 4 000 zł.
Wynagrodzenie instruktorów/trenerów – 7 000 zł.
Zakup sprzętu sportowego – 6 500 zł.
Zakup artykułów spożywczych, posiłków, diety – 250 zł.
Obsługa księgowa – 250 zł.

18 000 zł.



6. Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „Piwnica”, ul. Długosza 51, kwota dotacji - 5 000 zł.
(słownie) pięć tysięcy złotych „Orzesze – tu każdy znajdzie coś interesującego dla siebie”. Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 31/2017
z dnia 03.01.2017 r.

Przeprowadzono kurs tańca nowoczesnego – 34 godziny, około 38 uczestników. 
Przeprowadzono kurs narciarski – 20 godziny, około 15 uczestników. 
Kurs tańca - instruktor – 2 500 zł. 
Kurs narciarski - instruktor– 1 800 zł.
Obsługa księgowa – 500 zł.
Promocja projektu – 200 zł.

5 000 zł.

7. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112 , kwota dotacji – 8 000 zł. (słownie) osiem
tysięcy  złotych. „Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,  prowadzenie  zajęć
sportowych  oraz  działań  promujących  zdrowie  i  edukację  z  zakresu zdrowego  stylu  życia„ –
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR
32/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zorganizowano zajęcia – 70.
Zorganizowano 2 turnieje sportowe.
Zorganizowano 8 pogadanek na temat szkodliwości zażywania alkoholu, papierosów i innych 
używek.
W każdym zajęciach uczestniczyło 90 osób.
Instruktor – 4 200 zł.
Pedagog – 3 200 zł.
Nagrody  –  600 zł.

8 000 zł.

8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Mikołowskiej-  Mikołów,
ul.  Plac Harcerski 1  ,  kwota dotacji – 4 000 zł. (słownie) cztery tysiące złotych „Starajcie się
zostawić  ten  świat  choć  trochę  lepszym,  niż  go  zastaliście  –  organizacja  zajęć  dla  dzieci  i
młodzieży metodą harcerską”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154
§ 2360, UMOWA RWZK NR 33/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zbiórki harcerskie i zuchowe: 170, około 65 uczestników.
Zorganizowano 3 biwaki.
Uczestnictwo w Jesiennych Spotkaniach na szlaku – 45 uczestników.
Uczestnictwo w rajdach, zlotach, festiwalach.
Uczestnictwo w obozie letnim.
Materiały programowe, sportowe, dydaktyczne, biwakowe, dekoracyjne, plakietki, odznaki, 
nagrody – 1 000 zł.
Transport – 3 000 zł.

4000 zł.



9. Stowarzyszenie  Razem – Łatwiej  Orzesze, ul  Akacjowa 48   , kwota dotacji  –  2  500  zł.
(słownie)  dwa  tysiące  pięćset  złotych  „Nudy  nie  lubimy  i  w  wakacje  zawsze  w  Zgoniu  się
bawimy”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154  §  2360, UMOWA
RWZK NR 34/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zorganizowano 3 zajęcia dla 2 grup dzieci po 30 osób. 
Zorganizowano wyjazd do Brennej na Górę Błatnią, wyjazd na Szyndzielnię oraz wyjazdy do kina.
Zorganizowano zajęcia wakacyjne.
Przewoźnik autobus kino dzieci młodsze – 450 zł.
Przewoźnik autobus kino dzieci starsze – 450 zł.
Przewoźnik wyjazd w góry dzieci młodsze Błatnia – 800 zł.
Przewoźnik wyjazd w góry dzieci starsze Szyndzielnia – 800 zł.

2 500 zł.

b) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1.  Stowarzyszenie  Rodzin  Abstynenckich  „Wyzwolenie”  z  siedzibą  w  Orzesze,
ul. Mikołowska 170, kwota dotacji – 13 000 zł. (słownie) trzynaście tysięcy złotych. „Trzeźwość
to godność i odpowiedzialność” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział:
85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 35/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego.
Prowadzenie warsztatów terapeutycznych.
Organizacja spotkań rodzinnych, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkania opłatkowego.
Uczestnictwo w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości.
Spotkania integracyjno – rocznicowe, kalendarz imprez – 1 800 zł.
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości - 300 zł.
Warsztaty doskonalące umiejętności radzenia sobie z deficytami wynikającymi z uzależnienia – 
3 600 zł.
Konferencja PTPT, PARPA – 690 zł.
Organizacja konkursów, turniejów – 700 zł.
Rajd rowerowy – 270 zł.
Materiały biurowe – 120 zł.
Materiały integracyjne, środki czystości – 123 zł.
Czynsz, woda, nieczystości – 4 797 zł.
Księgowa – 600 zł.

13 000 zł.

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" z siedzibą w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 maja
38, kwota dotacji – 1 000 zł. (słownie) jeden tysiąc złotych. „Pomoc osobom uzależnionym od
alkoholu  i  ich  rodzinom:  Organizowanie  i  prowadzenie  działalności  psychospołecznej,
psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji  psychoaktywnych,  w  tym  narkotyków  oraz  udzielanie  pomocy  osobom
współuzależnionym,  w  tym  rodzinom,  przez  Stowarzyszenie  Klub  Abstynenta  „Powrót”  w
Mikołowie” Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA
RWZK NR 36/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Udzielanie porad i konsultacji – 670 godzin.
Spotkania z konsultantem – 112 porady.
Organizacja imprez i programów profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia, pokazujących 
możliwość funkcjonowania bez środków psychoaktywnych.



Wynagrodzenie klinicznego psychologa klubowego – 280 zł.
Wynagrodzenie Konsultanta Punktu Konsultacyjnego – 525 zł.
Wynagrodzenie dla realizującego usługi komputerowe – 195zł. 

     1 000 zł.

„  TURYSTYKA I KRAJOZNASTWO”:

Rozdział: 63003 § 2360 –  5 000 zł.

wydatkowano 2 000 zł.

1. Stowarzyszenie „Dorośli  -  Dzieciom" Orzesze,  ul.  Żorska 101  ,  kwota dotacji -  2 000 zł.
(słownie)  dwa  tysiące  złotych „Program  promocji  turystyki  górskiej  i  rowerowej  jako  forma
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży”.  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta
Orzesze – rozdział: 63003 § 2360, UMOWA RWZK NR 37/2017 z dnia 03.01.2017 r.

Zorganizowano 3 wyjazdy w góry dla grupy 45 dzieci.
Rajdy rowerowe – 200 osób.
Transport – 2 000 zł. 

2 000 zł. 

IV OTWARTY KONKURS OFERT

- 08.12.2016 r. ogłoszony został IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Liczba ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 1

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

 „  PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  10 000 zł.
Wydatkowano 9 750 zł.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 250 zł.

a)  organizacja  zimowego wypoczynku dla  dzieci  i  młodzieży w ramach programów,  mających wyraźne
odniesienie  profilaktyczne,  w  szczególności  eksponujące  i  propagujące  trzeźwy  i  zdrowy  styl  życia,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.



1. Fundacja Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Żory, os. Sikorskiego 52,  kwota dotacji -
10 000 zł.  (słownie)  dziesięć  tysięcy złotych „Organizacja  zimowego wypoczynku dla  dzieci  i
młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególności
eksponujące  i  propagujące  trzeźwy  i  zdrowy  styl  życia,  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i
narkomanii  oraz  przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie.”.  Środki  zabezpieczone  w  budżecie
Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360 , UMOWA RWZK NR 38/2017 z dnia 13.01.2017 r.

Zorganizowano półkolonie zimowe w SP 2 oraz SP 4.
W SP 2 półkolonie zorganizowane były w terminie 16.01.2017 r. - 20.01.2017 r.. Uczestniczyło w
nich 21 osób.
W SP 4 półkolonie zorganizowane były w terminie 23.01.2017 r. - 27.01.2017 r.. Uczestniczyło w
nich 24 osoby.
Wynagrodzenie wychowawców SP 2 – 2 250 zł.
Wynagrodzenie wychowawców SP 4 – 1 500 zł.
Wynagrodzenie kierownika – 1 400 zł.
Zajęcia z robotyki – 1 000 zł.
Wyżywienie – 1 730 zł.
Koszty uczestnictwa w wycieczkach – 120 zł.
Wynagrodzenie pielęgniarki – 1 350 zł.
Obsługa księgowa projektu – 400 zł.

          10 000 zł. - 250 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 9 750 zł.

V OTWARTY KONKURS OFERT

- 05.01.2017 r. ogłoszony został V otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w schronisku dla 1 bezdomnej kobiety oraz 1 bezdomnej 
kobiety z 1 dzieckiem, w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych.

Liczba ofert złożonych w V otwartym konkursie ofert:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w schronisku dla 1 bezdomnej kobiety oraz 1 bezdomnej kobiety z 1 
dzieckiem, w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych. - 0

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 0

Rozdział 85295 § 2360 – 30 728 zł.:
Wydatkowano 0,00 zł.

V otwarty konkurs ofert został unieważniony ze względu na okoliczność nie złożenia żadnej
oferty.



VI OTWARTY KONKURS OFERT

- 12.01.2017 r. ogłoszony został VI otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Liczba ofert złożonych w VI otwartym konkursie ofert:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - 3
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - 2

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 3

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”:

Rozdział 92605 § 2360 –35 000 zł.
Wydatkowano 17 999,93 zł.

Zwrot - Klub Jeździecki „PROFIT” – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 0,07 zł.

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach 

1.  Nowy MKS Sokół Orzesze 1920 z siedzibą w 43 – 180 Orzesze, ul. Piotra Skargi 6,  kwota
dotacji  –  11  000  zł. (słownie)  jedenaście  tysięcy  złotych. „Propagowanie  i  organizowanie
wychowania  fizycznego  i  sportu  oraz  stworzenie  odpowiednich  warunków  do  uprawiania
wychowania fizycznego” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605
§ 2360, UMOWA RWZK NR 41/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Przeprowadzono 548 godzin zajęć treningowo – meczowych.
Mecze ligowe – 100 godzin.
Treningi – około 50 uczetników.
Transport na mecze drużyn orliki, trampkarzy – 5 000 zł.
Zakup sprzętu sportowego, wynajem sal/hal sportowych – 2 000 zł.
Koszty startowe, opłata sędziów, opieka medyczna, badania lekarskie, ubezpieczenie – 1 575 zł.
Organizacja turnieju w Dzień Dziecka, , organizacja mikołaja, zakup medali, pucharów, dyplomów 
i nagród – 969,09 zł.
Księgowość, koszty administracyjne – 1 043,86 zł.
Artykuły spożywcze – 412,05 zł.

     11 000 zł.

2. Klub Jeździecki „PROFIT”  z siedzibą w Orzesze, ul. Żorska 68A, kwota dotacji – 7 000 zł.
(słownie)  siedem  tysięcy  złotych.  „Wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu
poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej
w  dyscyplinie:  jeździectwo  –  Pony  Games  (zabawy  na  kucach).”.   Środki  zabezpieczone  w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  42/2017  z  dnia



13.02.2017 r.

Zorganizowanie zajęć sportowych w 4 grupach po 5 osób trzy razy w tygodniu po godzinie dla
każdej grupy.
Uczestnictwo  w zawodach  w zawodach  na  terenie  regionu  oraz  zawodach  międzynarodowych
odbywających się w Czechach.
Zakup dodatkowych przeszkód dla najmłodszych jeźdźców  – 3 359,93 zł.
Zakup elementów ochrony jeźdźca – 1 240 zł.
Zakup torów sprawnościowych dla najmłodszych adeptów jeździectwa – 1 700 zł.
Zakup koszulek z logo Klubu i Miasta Orzesze – 700 zł.

7 000 zł. - 0,07 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 6 999,93 zł.

 „  PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  12 000 zł.
Wydatkowano 7 200 zł.

b) pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”,  Mikołów
ul. Krakowska 30, kwota dotacji – 7 200 zł. (słownie) siedem tysięcy dwieście złotych. „Pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu i  ich  rodzin” –  Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta
Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 43/2017 z dnia 13.02.2017 r.

W spotkaniach konsultacyjno – terapeutycznych brały udział 62 osoby z Orzesza.
Prowadzenie grupy edukacyjno – wspierającej -  od 8 do 13 uczestników.
Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego -  3 uczestników.
Prowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu -  7 uczestników.
Spotkania indywidualne z terapeutą – 5 uczestników.
Spotkania indywidualne z psychologiem – 13 uczestników.
Terapia rodzinna – 2 rodziny.
Konsultacje – 14 uczestników.
Pomoc psychospołeczna dla osób współuzależnionych, doznających przemocy oraz stosujących 
przemoc  - 6 300 zł. 
Konsultacje i pomoc terapeutyczna dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu lub narkotyków
i rodzin tych osób. - 900 zł.

7 200 zł.

VII OTWARTY KONKURS OFERT

- 01.02.2017 r. ogłoszony został VII otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w schronisku dla 1 bezdomnej kobiety oraz 1 bezdomnej 
kobiety z 1 dzieckiem, w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych.



Liczba ofert złożonych w VII otwartym konkursie ofert:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w schronisku dla 1 bezdomnej kobiety oraz 1 bezdomnej 
kobiety z 1 dzieckiem, w tym bezdomnych kobiet niepełnosprawnych. - 0

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 0

Rozdział 85295 § 2360 – 28 152 zł.:
Wydatkowano 0,00 zł.

VII otwarty konkurs ofert został unieważniony ze względu na okoliczność nie złożenia żadnej
oferty.

VIII OTWARTY KONKURS OFERT

- 10.03.2017 r. ogłoszony został VIII otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Liczba ofert złożonych w VIII otwartym konkursie ofert:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - 1
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - 2

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

 „  PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  13 800 zł.
Wydatkowano 6 800 zł.

a)  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,  prowadzenie  zajęć  sportowych  oraz
działań  promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia;

1. Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze, 43 – 180 Orzesze ul. Pocztowa 13, kwota dotacji
– 6 800 zł. (słownie) sześć tysięcy osiemset złotych. „KS „Niepokorni” - treningi piłki nożnej
poprzez  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci” –  Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta
Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 51/2017 z dnia 06.04.2017 r.

Organizacja treningów – 90 godzin.
Organizacja pogadanek profilaktycznych – 9 godzin.
Wynagrodzenie dla trenerów – 4 500 zł.
Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej – 2 050 zł.



Wynagrodzenie księgowej – 250 zł.

6 800 zł.
IX OTWARTY KONKURS OFERT

- 05.04.2017 r. ogłoszony został IX otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Liczba ofert złożonych w IX otwartym konkursie ofert:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - 1
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - 1

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”:

Rozdział 92605 § 2360 –14 000 zł.
Wydatkowano 13 400 zł.

Zwroty – 600 zł. (niewykorzystana kwota dotacji)
Zwrot odsetek – 3,68 zł.

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach 

1. LKS Woszczyce,  Orzesze, ul. Długosza 60, kwota dotacji – 14 000 zł.  (słownie) czternaście
tysięcy  złotych  „Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności  fizycznej,  które  przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich  poziomach” –. Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:
92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 59/2017 z dnia 02.05.2017 r.

Treningi – 166 godzin.
Mecze sparingowe – 16 godzin.
Mecze ligowe – 58 godzin.
Trener – 6 720 zł.
Udział w rozgrywkach piłki nożnej – 4 200 zł.
Transport – 700 zł.
Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej – 800 zł.
Utrzymanie obiektów sportowych – 700 zł.
Napoje i posiłki profilaktyczne – 280 zł.

         
14 000 zł. - 600 zł. (niewykorzystana kwota dotacji)= 13 400 zł.

Zwrot odsetek w wysokości 3,68 zł.



 „  PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  7 000 zł.
Wydatkowano 6 487,72 zł.

Zwroty – 512,28 zł. (niewykorzystana kwota dotacji)
Zwrot odsetek – 2,91 zł.

a)  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,  prowadzenie  zajęć  sportowych  oraz
działań  promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia;

1.  LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 , kwota dotacji – 7 000 zł. (słownie) siedem tysięcy
złotych „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć sportowych oraz
działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia. ”. Środki zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154  §  2360,  UMOWA RWZK  NR  60/2017  z  dnia
02.05.2017 r.

Treningi – około 4 godziny tygodniowo.
Mecze ligowe – odbywały się w weekendy, trwały około 2 godziny.
Pogadanki profilaktyczne – 14 godzin.
Trener – 3 360 zł.
Udział w rozgrywkach piłki nożnej – 440 zł.
Transport – 700 zł.
Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej – 1 000 zł.
Utrzymanie obiektów sportowych – 600 zł.
Obsługa zajęć – 237,72 zł.
Organizacja zawodów sportowych – 150 zł.

 7 000 zł. - 512,28 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 6 487,72 zł.
     Zwrot odsetek w wysokości 2,91 zł.

X OTWARTY KONKURS OFERT

- 12.09.2017 r. ogłoszony został X otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych kobiet;
Zadanie Nr 2 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych;
Zadanie Nr 3 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet;
Zadanie Nr 4 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych.

Liczba ofert złożonych w X otwartym konkursie ofert:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych kobiet – 0
Zadanie Nr 2 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych - 0
Zadanie Nr 3 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet - 0
Zadanie Nr 4 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych - 0



Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 0

Rozdział 85295 § 2360 łącznie 7 467 zł.:

Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych kobiet - 4 048zł. ,
Zadanie Nr 2 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych
– 2 024zł. ,
Zadanie Nr 3 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet - 930zł.,
Zadanie Nr 4 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych – 
465zł.

Wydatkowano 0,00 zł.

X otwarty konkurs ofert został unieważniony ze względu na okoliczność nie złożenia żadnej
oferty.

XI OTWARTY KONKURS OFERT

- 12.10.2017 r. ogłoszony został XI otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta

Orzesze w 2017 r. w następujących zakresach:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn;
Zadanie Nr 2 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych kobiet;
Zadanie Nr 3 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych;
Zadanie Nr 4 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn;
Zadanie Nr 5 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet;
Zadanie Nr 6 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych.

Liczba ofert złożonych w XI otwartym konkursie ofert:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - 0
Zadanie Nr 2 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych kobiet - 0
Zadanie Nr 3 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych - 0
Zadanie Nr 4 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn - 0
Zadanie Nr 5 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet - 0
Zadanie Nr 6 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych - 0

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 0

Rozdział 85295 § 2360 łącznie 7 410 zł.:

Zadanie Nr 1 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - 1 540 zł.;
Zadanie Nr 2 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych kobiet - 1 540zł.;
Zadanie Nr 3 - Zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych
– 1 540zł.;
Zadanie Nr 4 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn - 930zł.;
Zadanie Nr 5 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet - 930 zł.;
Zadanie Nr 6 - Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób niepełnosprawnych – 
930zł.



Wydatkowano 0,00 zł.
XI otwarty konkurs ofert został unieważniony ze względu na okoliczność nie złożenia żadnej
oferty.

MAŁE GRANTY

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji „Małe granty”: 12

1.  Liczba złożonych ofert w trybie „Małego grantu” – 15 (w 2 przypadkach Burmistrz 

Miasta Orzesze nie uznał celowości wykonania zadania, w 1 przypadku oferta została 

złożona na złym wzorze).

2. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 12

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

1. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 3 465 zł.
(słownie)  trzy  tysiące  czterysta  sześćdziesiąt  pięć  złotych. „Pomoc  najuboższym” –  Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85295 § 2360, UMOWA RWZK NR 40/2017
z dnia 24.01.2017 r. 

Z projektu skorzystało 596 osób. 
Koszty obsługi programu – 2 800 zł.
Transport – 615 zł.
Środki czystości – 50 zł.

3 465 zł.

2.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul. Waryńskiego 16 A, kwota dotacji – 1 000 zł. (słownie) jeden tysiąc złotych. „Powiatowa Liga
Siatkówki”.  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA
RWZK NR 44/2017 z dnia 15.02.2017 r.

Uczestnictwo w zawodach – około 150 uczestników podczas każdej kolejki. 10 kolejek, co daje w
sumie 126 rozegranych meczy.
Pamiątkowe puchary, nagrody – 1 000 zł.

1 000 zł. 

3. Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  z  siedzibą  w  Orzeszu,
ul. Partyzantów 4, kwota dotacji – 1 000 zł. (słownie) jeden tysiąc zł.  „2 Liga Orlika” – Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 49/2017
z dnia 30.03.2017 r.

Rozgrywki piłki nożnej – 150 zawodników.
Puchary, medale, statuetki – 1 000 zł.

1 000 zł.



4. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 2 930 zł.
(słownie)  dwa  tysiące  dziewięćset  trzydzieści  złotych. „Pomoc  najuboższym” –  Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85295 § 2360, UMOWA RWZK NR 55/2017
z dnia 21.04.2017 r. 

Z projektu skorzystało 596 osób. 
Koszty obsługi programu – 2 700 zł.
Materiały biurowe – 230 zł.

2 930 zł.

5. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 8 000 zł.
(słownie) osiem tysięcy złotych. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach
programów,  mających wyraźne odniesienie  profilaktyczne,  w szczególności  eksponujące i  propagujące
trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA
RWZK NR 63/2017 z dnia 25.05.2017 r. 

Zorganizowanie 10-dniowych półkolonii w SP 4 w Orzeszu – Jaśkowicach w dniach 17.07.2017 r. -
28.07.2017 r.. W półkoloniach brało udział 37 dzieci.
Przeprowadzenie 10 godzin zajęć profilaktycznych.
Zorganizowanie różnych gier, zabaw, konkursów.
Zorganizowanie 4 wycieczek wyjazdowych, wyjść w teren i spotkań z ciekawymi ludźmi.
Wynagrodzenie dla opiekunów – 4 500 zł.
Wynagrodzenie dla kierownika – 1 500 zł.
Wynajem autobusu – 2 000 zł.

8 000 zł.

6. Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  –
10 000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy złotych „Udział drużyny męskiej w rozgrywkach 1 ligi teniasa
stołowego w rundzie  jesiennej  sezonu 2017/2018” –  Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta
Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 83/2017 z dnia 11.09.2017 r.

Mecze – 4, w których uczestniczyły 4 drużyny, łącznie 20 zawodników.
Treningi – 15 zawodników.
Transport na zawody sportowe – 1 800 zł.
Opłaty sędziowskie – 1 174,40 zł. 
Najem sali sportowej – 1 600 zł.
Koszty artykułów spożywczych i wyżywienia – 1 025,60 zł.
Sprzęt sportowy oraz materiały i akcesoria reklamowe – 4 400 zł.

  10 000 zł.  - 263 zł. (pobranie dotacji w nadmiernej wysokości) = 9 737 zł.

Nastąpiło pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. Dwa dokumenty księgowe płatne w całości
z  dotacji  nie  zostały  zaliczone,  jako  prawidłowy  wydatek.  Daty  wystawienia  dokumentów



księgowych nie mieszczą się w terminie realizacji zadania publicznego.  Zwrot wynosi: 263,00 zł.

7. Okręg  Polskiego  Związku  Hodowców  Gołębi  Pocztowych  Katowice  Oddział  PZHGP Orzesze
Orzesze,   ul.  Dworcowa  5,  kwota  dotacji  –  2  000 zł.  (słownie)  dwa  tysiące  złotych
„Współzawodnictwo w lotach gołębi” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział:
92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 85/2017 z dnia 22.09.2017 r.

Organizacja zawodów – 50 hodowców.
Paliwo – 1 000 zł.
VIATOL – 300 zł.
Artykuły biurowe – 400 zł.
Puchary – nagrody – 300 zł.

  2 000 zł. 

8. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 3 600 zł.
(słownie) trzy tysiące sześćset złotych. „Pomoc najuboższym” – Środki zabezpieczone w budżecie
Miasta Orzesze – rozdział: 85295 § 2360, UMOWA RWZK NR 88/2017 z dnia 17.10.2017 r. 

Z projektu skorzystało 513 osób. 
Koszty obsługi programu – 2 400 zł.
Transport żywności – 1 060 zł.
Środki czystości – 80 zł.
Materiały biurowe – 60 zł.

3 600 zł.

9. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 1 000 zł.
(słownie) jeden tysiąc złotych. „Senioriada – spartakiada dla seniorów” –  Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85195 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  90/2017  z  dnia
24.10.2017 r. 

Zorganizowanie spartakiady dla seniorów -  50 uczestników.
Koszty prelegenta – 50 zł.
Materiały biurowe – 100 zł.
Wynajem sali – 100 zł.
Nagrody - 250 zł.
Koszty poczęstunku - 300 zł.
Zakup koszulek dla drużyn – 100 zł.
Obsługa księgowa – 100 zł.

1 000 zł.



10. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 1 000 zł.
(słownie) jeden tysiąc złotych. „Senior i wnuk lokalnym turystą” – Środki zabezpieczone w budżecie
Miasta Orzesze – rozdział: 63003 § 2360, UMOWA RWZK NR 91/2017 z dnia 24.10.2017 r. 

Zorganizowanie rajdu pieszego dla seniorów i ich wnuków -  łącznie 51 uczestników (33 seniorów i
18 dzieci).
Materiały biurowe – 200 zł.
Zakup kamizelek odblaskowych – 150 zł.
Wynajem sali – 100 zł.
Koszty poczęstunku - 450 zł.
Obsługa księgowa – 100 zł.

1 000 zł.

11.  Stowarzyszenie Kulturalno - Społecznym „Piwnica”,  Orzesze,  ul. Długosza 51 kwota dotacji –
10 000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy złotych. „Woda zdrowia doda – Orzesze uczy się pływać” – Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 92/2017
z dnia 25.10.2017 r. 

Zorganizowanie kursu pływania – 24 uczestników.
Organizacja pogadanek profilaktycznych.
Koszt instruktora – 9 600 zł.
Koszt wynajęcia toru – 400 zł.

10 000 zł.

12. Parafia Ewangelicko – Augsburska Świętego Ducha w Orzeszu, ul. Powstańców 5A kwota dotacji
–  3  000  zł. (słownie)  trzy  tysiące  złotych. „Orzeski  Jarmark  Bożonarodzeniowy” –  Środki
zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92105 §  2360,  UMOWA RWZK  NR
100/2017 z dnia 01.12.2017 r. 

Organizacja Orzeskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Wynajem sceny – 1 350 zł.
Nagłośnienie – 1 500 zł.

3 000 zł. - 150 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 2 850 zł.

    Zwrot odsetek w wysokości 1,51 zł.



Wysokość środków finansowych wykorzystanych z budżetu Miasta Orzesze
na realizację zadań:

I. Działalność charytatywna – 9 995 zł.

II. Ochrona i promocja zdrowia – 2 830 zł.

III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 9 829,25 zł.

IV. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 139 926,93 zł.

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 128 237,72 zł.

VI. Turystyka i krajoznawstwo – 3 000 zł.

VII. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 125 323,38 zł.

VIII.  Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 35 382,03 zł.


