
Sprawozdanie za 2020 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  2020  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: 4.

I OTWARTY KONKURS OFERT

- 04.12.2019 r. ogłoszony został I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta
Orzesze w 2020 r. w następującym zakresie:
1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) prowadzenia placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień,
w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020
Liczba ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert:
1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 1
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1
Rozdział 85154 § 2360 – 100 000 zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Rozdział 85154 § 2360 – 100 000 zł.

Wydatkowano 82 750,09 zł.
Zwroty – łącznie 17 249,91 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 17 249,91 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 2020

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 1/2, kwota dotacji –
100  000  zł.  (słownie)  sto  tysięcy  złotych  „Prowadzenie  placówki  wsparcia  dziennego  z
uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym
Programie   Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2020”. Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział:  85154 § 2360, UMOWA RWZK NR
127/2019 z dnia 31.12.2019 r.

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
15:00 – 18:00, a w dni wolne od szkoły w godzinach 9:00 – 12:00. W związku ze stanem pandemii
w roku 2020 Placówka w okresach od 16.03.2020 r. do 07.07.2020 r. oraz od 31.10.2020 r. do
31.12.2020  r.  zawiesiła  działalność  stacjonarną  i  świadczyła  pomoc  zdalną  dla  podopiecznych.
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  2020,  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.

Wynagrodzenie wychowawców (umowa o pracę, 2 x 1/4 etatu) – 23 337,95 zł.
Koszty związane z wyżywieniem, w tym: zakup gotowych posiłków, produktów żywnościowych,
naczyń, sztućców (15 osób x 6,60 zł. średnio 22 dni w m-cu) – 5 721,60 zł.
Paczki świąteczne, urodzinowe – 668,62 zł.
Zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania – 1 170 zł.
Wynagrodzenie psychologa (umowa cywilnoprawna, średnio 8h/miesiąc) – 7 040 zł
Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć – 261,52 zł.
Koszty związane  z  udziałem wychowanków w wyjazdach podczas  wakacji  itp.  (bilety wstępu,
ubezpieczenie, przewodnik, trener) – 1 625,33 zł.
Obsługa finansowo – księgowa zadania – 6 000 zł.
Opłaty telekomunikacyjne i media – 3 000 zł.
Wynagrodzenie  kierownika  placówki  –  kierownik  merytoryczny  i  administracyjny  (umowa
cywilnoprawna/ umowa o prace ½ etatu) – 30 000 zł.
Ubezpieczenie OC i NNW – 600 zł.
Środki ochrony osobistej i do dezynfekcji w czasie pandemii – 2 149,07 zł.
Materiały biurowe w tym materiały eksploatacyjne do drukarki i inne – 1 176 zł.

100 000 zł. - 17 249,91 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 82 750,09 zł.



II OTWARTY KONKURS OFERT

- 05.12.2019 r. ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Orzesze w 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.).
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Turystyki i krajoznawstwa.
Liczba ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert:
1. Działalność charytatywna. - 2
2.  Ochrona  i  promocja  zdrowia,  w  tym  działalność  lecznicza  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.) - 3
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. - 2
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. - 14
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. - 12
6. Turystyka i krajoznawstwo. - 2
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 24
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„  DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA”:

Rozdział: 85295 § 2360 –  15 000 zł.

Wydatkowano 12 300 zł.

a)  organizowania  pomocy  rzeczowej  i  żywnościowej  dla  osób  biednych,  bezdomnych,
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych;
b) kształtowania w społeczeństwie postaw na rzecz samopomocy i pomocy ludziom dotkniętym
ubóstwem i głodem.

1. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 9 200 zł.
(słownie)  dziewięć tysięcy dwieście  złotych. „Pomoc najuboższym” –  Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85295 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  13/2020 z  dnia
21.01.2020 r. 

Z projektu skorzystało 467 osób. Żywność wydawana była w każdy poniedziałek w godzinach od 
15:00 do 18:00 przy ul. św. Wawrzyńca 23 w Orzeszu.
Koszty obsługi programu – koordynator – 300 zł.
Koszty transportu – 2 500 zł.
Dystrybucja i magazynowanie żywności 4 osoby wydające – 6 000 zł.
Zakup środków czystości i art. papierniczych – 200 zł.
Obsługa księgowa – 200 zł.

9 200 zł.

2. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 3 100 zł.
(słownie)  trzy  tysiące  sto  złotych. „Organizowanie  pomocy  żywnościowej  dla  najuboższych
mieszkańców Orzesza” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85295 §



2360, UMOWA RWZK NR 14/2020 z dnia 21.01.2020 r. 

Z oferty skorzystało 320 osób, wartość rozprowadzonego towaru – 23 074,95 zł., wartość wagowa –
1 606,992 kg.
Koszty transportu – 3 000 zł.
Obsługa księgowa - 100 zł.

3 100 zł.

„OCHRONA  I  PROMOCJA  ZDROWIA,  W  TYM  DZIAŁALNOŚĆ  LECZNICZA  W
ROZUMIENIU  USTAWY  Z  DNIA  15  KWIETNIA  2011  R.  O  DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ (DZ. U. 2018 R. POZ. 2190 Z PÓŹN. ZM.)”:

Rozdział 85195 § 2360 – 4 000 zł.

Wydatkowano 0,00 zł.
Zwroty – łącznie 1 900 zł.:

• Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie – zwrot niewykorzystanej
kwoty dotacji – 1 000 zł.

• Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 900 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  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2190
z późn.zm.).

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  15/2020 z  dnia
21.01.2020 r.

W związku z  pandemią COVID -19 rozwiązano umowę o realizację zadania publicznego na mocy
porozumienia  stron  i  zwrócono  niewykorzystaną  kwotę  dotacji  w  całości  do  budżetu  Miasta
Orzesze. 

2.  Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu,  Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 900 zł.
(słownie) dziewięćset złotych. „Senioriada – zdrowy i aktywny senior” – Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85195 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  16/2020 z  dnia
21.01.2020 r.

W związku z  pandemią COVID -19 rozwiązano umowę o realizację zadania publicznego na mocy
porozumienia  stron  i  zwrócono  niewykorzystaną  kwotę  dotacji  w  całości  do  budżetu  Miasta
Orzesze. 



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

Rozdział 92105 § 2360 – 7 000 zł.

Wydatkowano 0,00 zł.
Zwroty – łącznie 1 600 zł.:

• Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 1 600 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) promocję miasta.

1. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 1 600 zł.
(słownie)  jeden  tysiąc  sześćset  złotych.  „Śladami  śląskiej  historii”  –  Środki  zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92105 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  17/2020 z  dnia
21.01.2020 r.

W związku z  pandemią COVID -19 rozwiązano umowę o realizację zadania publicznego na mocy
porozumienia  stron  i  zwrócono  niewykorzystaną  kwotę  dotacji  w  całości  do  budżetu  Miasta
Orzesze. 

„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”:

Rozdział 92605 § 2360 –155 000 zł.
Wydatkowano 68 244,03 zł.

( a) 61 895,17 zł. +
b) 6 348,86 zł.)

Zwroty – łącznie 16 953,77 zł.:
• Siatkarski  Międzyszkolny  Uczniowski  Klub  Sportowy  „SMUKS  Orzesze”  -  zwrot

niewykorzystanej kwoty dotacji – 2 340 zł.
• Fundacja Rozwoju Kultury,  Wychowania i  Sportu – Aktywni -  zwrot niewykorzystanej

kwoty dotacji – 1 212,63 zł.
• Fundacja Rozwoju Kultury,  Wychowania i  Sportu – Aktywni -  zwrot niewykorzystanej

kwoty dotacji – 6 879,96 zł.
• Fundacja Rozwoju Kultury,  Wychowania i  Sportu – Aktywni -  zwrot niewykorzystanej

kwoty dotacji – 6 321,18 zł.
• Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „Elektro” - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji –

200 zł.

Zwroty odsetek – łącznie 79,71 zł.:
• Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu – Aktywni - zwrot odsetek – 1,59 zł.
• Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu – Aktywni - zwrot odsetek – 27,14 zł. 
• Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu – Aktywni - zwrot odsetek – 49,88 zł.
• Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „Elektro” - zwrot odsetek – 1,10 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.  LZS Gardawice,  43-186 Orzesze, ul.  Katowicka 112, kwota dotacji – 26 000 zł. (słownie)
dwadzieścia 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  lub  osiągnięcie  wyników
sportowych  na  wszelkich  poziomach”.  Środki zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –
rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 18/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Prowadzenie zajęć sportowych dla 2 drużyn seniorów oraz pięciu grup młodzieżowych, udział w
rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych przez ŚZPN podokręg Tychy.
Drużyna seniorów – 25 zawodników.
Grupy młodzieżowe – ponad 60 zawodników.
Mecze – 63.
Ilość wyjazdów na mecze – 29.
Ilość treningów – 901 godzin.

Rachunki sędziowskie – 4 915 zł.
Składka członkowska z ubezpieczeniem – 600 zł.
Badania lekarskie – 400 zł.
Opłaty, uprawnienia, licencje, itp. - 3 028 zł.
Zakup sprzętu sportowego – 7 590 zł.
Wynajem sal do zajęć – 1 000 zł.
Zakup napojów i posiłków regeneracyjnych – 1 300 zł.
Opłata za opiekę medyczną – 350 zł.
Opłata księgowa – 1 400 zł.
Opłata za media: woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci – 2 700 zł.
Zakup wapna na linie, paliwa do kosiarek – 700 zł.
Zakup środków czystości – 650 zł.
Naprawa i konserwacja sprzętu i obiektów – 1 367zł.

26 000 zł.

2. LKS Woszczyce, Orzesze, ul. Długosza 60, kwota dotacji – 19 000 zł. (słownie) dziewiętnaście
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 19/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Prowadzenie  zajęć  z  piłki  nożnej,  udział  w rozgrywkach piłki  nożnej  przeprowadzonych przez
SZPN.
Treningi – 277,5 godzin.
Mecze sparingowe – 30 godziny.
Mecze ligowe – 37,5 godzin.
Ilość zawodników – 25.

Wynagrodzenie trenera seniorów – 7 728 zł.
Opłata startowa – 720 zł.
Rachunki sędziowskie mecze ligowe – 2 286 zł.
Transport zawodników – 2 100 zł.



Zakup sprzętu, odzieży i obuwia piłkarskiego – 900 zł.
Zakup nawozów i trawy – 1 163,93 zł.
Zakup paliwa do kosiarki – 419,54 zł.
Zużycie energii elektrycznej – 412,50 zł.
Zużycie wody – 18,78 zł.
Środki czystości – 350 zł.
Prace remontowe – 1 370,96 zł.
Wynajem sali gimnastycznej – 500 zł.
Wynajem boisk piłkarskich – 875,29 zł.
Napoje i posiłki profilaktyczne – 105 zł.
Księgowość – 50 zł.

         
19 000 zł.

3.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
3 500 zł. (słownie) trzy tysiące pięćset 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 20/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Organizacja treningów Karate Kyokushin, które odbywały się raz w tygodniu po 3 godziny zajęć,
łącznie przeprowadzono 104 godziny zajęć. W treningach brało udział 45 uczestników. Udział w
zawodach  i turniejach.

Koszt instruktora – 3 148,40 zł.
Koszt wynajmu sali – 351,60 zł.

3 500 zł.

4. Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze”, ul. Szkolna 44
kwota  dotacji  –  7  000 zł. (słownie)  siedem  tysięcy  złotych „Wspieranie i  upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki mężczyzn”
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR
21/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Organizacja  treningów  piłki  siatkowej  dla  1  grupy  rozgrywkowej:  grupa  męska.  Udział
w  rozgrywkach  ligowych,  prowadzonych przez ŚZPS.  Z  powodu  pandemii  COVID  -19
i wprowadzonych obostrzeń liczba treningów oraz meczy była mniejsza, niż założono w ofercie. 
Mecze – 16
Treningi – 50 godzin.

Wynajęcie sali – 2 960 zł.
Opłaty sędziowskie – 1 000 zł.
Ubezpieczenie zawodników – 400 zł.
Opłaty startowe – 300 zł.
.

7 000 zł. - 2 340  zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 4 660 zł.

5.  Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Żory,   os.  700-Lecia  Żor
6/27 , kwota  dotacji  –  1 000  zł. (słownie)  jeden  tysiąc  zł. „Piłkarskie  wakacje  z  Akademią
Champions”. Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,
UMOWA RWZK NR 22/2020 z dnia 21.01.2020 r.



Organizacja  treningów dla dzieci  w czasie  wakacji.  W treningach brało udział  35 uczestników.
Zajęcia odbywały się przez okres 2 miesięcy.

Druk plakatów – 59,72 zł.
Wynagrodzenie trenera – 940,28 zł.

1 000 zł.

6.  Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Żory,   os.  700-Lecia  Żor
6/27 , kwota  dotacji  –  5 000 zł. (słownie)  pięć  tysięcy  zł. „Wspieranie  i  upowszechnianie
kultury  fizycznej  i  sportu  w  dyscyplinie  piłki  nożnej  na  terenie  Miasta  Orzesze  w  roku
2020”. Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta  Orzesze  – rozdział:  92605 § 2360,  UMOWA
RWZK NR 23/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Organizacja treningów dla dzieci.  Treningi odbywały się w 3 grupach, dwie grupy młodsze odbyły
140 jdnostek treningowych, natomiast grupa starsza odbyła 63 jednostki treningowe. W treningach
brało udział 45 uczestników.

Sprzęt sportowy – 1 500 zł.
Dresy dla zawodników – 2 700 zł.
Zakup nagród – 800 zł.

5 000 zł.

7. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 1 200 zł.
(słownie) jeden tysiąc dwieście złotych. „Aerobik – zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców
Orzesza” –  Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92605
§ 2360, UMOWA RWZK NR 24/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Realizacja zajęć z aerobiku – 30 godzin dla 30 osób. 
Wynagrodzenie instruktora – 1 200 zł.

1 200 zł.

8.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul. Waryńskiego 16 A, kwota dotacji – 2 747,80 zł.  (słownie) dwa tysiące siedemset czterdzieści
siedem złotych osiemdziesiąt groszy. „Sekcja wspinaczkowa - Aktywni”.  Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  25/2020 z  dnia
21.01.2020 r.

Organizacja zajęć sekcji wspinaczkowej – 15 uczestników każdego tygodnia.
Z  powodu  pandemii  COVID  -19  i  wprowadzonych  obostrzeń  liczba  zajęć  była  mniejsza,  niż
założono  w  ofercie  oraz  nie  było  możliwości  zorganizowania  zawodów  wspinaczkowych  dla
uczestników zajęć  na zakończenie sezonu.

Koszt wynajmu sali gimnastycznej – 398,48 zł.
Sprzęt do zabezpieczenia, sprzęt na ściankę do prowadzenia zajęć, artykuły biurowe, pamiątkowe 
puchary, statuetki, nagrody, medale, kubki, tacki jednorazowe, numery startowe, plakaty, ulotki, 
reklama dot. promocji imprezy, nadruki, aktualizacja strony internetowej oraz udostępnienie 
serwera – 970,65 zł.
Poczęstunek uczestników – 66,04 zł.
Koszty transportu – 100 zł.

2 747,80 zł. - 1 212,63 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 1 535,17 zł.



Zwrot odsetek w wysokości 1,59 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  sportoworekreacyjnych  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 – 11 250 zł.  (słownie) jedenaście tysięcy pięćset złotych.
„Orzeskie bieganie”.  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360,
UMOWA RWZK NR 26/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Uczestnictwo w Zimowym Biegu Orzeskim – 100 uczestników. 
Z powodu pandemii COVID -19 i wprowadzonych obostrzeń nie było możliwości zorganizowania
pozostałych dwóch imprez: Uliczny Bieg Orzeski oraz Orzeski Bieg Po Krzokach.

Opłata pomiaru czasu – 1 500 zł.
Pamiątkowe medale, puchary, statuetki, nagrody, suplementy – 2 450 zł.
Wynagrodzenie obsługi medycznej, wynagrodzenie spikera, wynagrodzenie koordynatora zadania,
wynagrodzenie  obsługi  sędziowskiej,  artykuły  biurowe,  artykuły  spożywcze,  artykuły  do
zabezpieczenia  biegu,  kubki,  tacki  jednorazowe,  umery  startowe,  plakaty,  ulotki,  reklama  dot.
promocji biegu, nadruki, banery i flagi, toalety przenośne toi-toi, aktualizacja  strony internetowej i
domeny oraz udostępnienie serwera – 268,64 zł.
Wynagrodzenie obsługi medycznej, wynagrodzenie spikera, wynagrodzenie koordynatora zadania,
wynagrodzenie  obsługi  sędziowskiej,  artykuły  biurowe,  artykuły  spożywcze,  artykuły  do
zabezpieczenia  biegu,  kubki,  tacki  jednorazowe,  umery  startowe,  plakaty,  ulotki,  reklama  dot.
promocji biegu, nadruki, banery i flagi, toalety przenośne toi-toi, aktualizacja  strony internetowej i
domeny oraz udostępnienie serwera – 151,40 zł.

11 250 zł. - 6 879,96 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 4 370,04 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 27,14 zł. 

2.  Fundacja  Rozwoju  Kultury,  Wychowania  i  Sportu  -  Aktywni,  z  siedzibą  Orzesze
ul.  Waryńskiego 16 A,  kwota dotacji  – 7 000 zł.  (słownie) siedem tysięcy złotych.  „Rowerem
przez  Orzesze”.   Środki  zabezpieczone  w budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 § 2360,
UMOWA RWZK NR 27/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Z powodu pandemii COVID -19 i wprowadzonych obostrzeń nie było możliwości zorganizowania
imprez:  Maraton  MTB  w  Orzeszu  i  Mistrzostwa  Orzesza  w  Kolarstwie  Szosowym.  Pomimo
okoliczności Fundacja poniosła niektóre koszty dotyczące realizacji zadania.

Wynagrodzenie obsługi medycznej, wynagrodzenie spikera, wynagrodzenie koordynatora zadania,
wynagrodzenie  obsługi  sędziowskiej,  artykuły  biurowe,  artykuły  spożywcze,  artykuły  do
zabezpieczenia  biegu,  kubki,  tacki  jednorazowe,  umery  startowe,  plakaty,  ulotki,  reklama  dot.
promocji biegu, nadruki, banery i flagi, toalety przenośne toi-toi, aktualizacja  strony internetowej i
domeny oraz udostępnienie serwera – 221,35 zł.
Wynagrodzenie obsługi medycznej, wynagrodzenie spikera, wynagrodzenie koordynatora zadania,
wynagrodzenie  obsługi  sędziowskiej,  artykuły  biurowe,  artykuły  spożywcze,  artykuły  do
zabezpieczenia  biegu,  kubki,  tacki  jednorazowe,  umery  startowe,  plakaty,  ulotki,  reklama  dot.
promocji biegu, nadruki, banery i flagi, toalety przenośne toi-toi, aktualizacja  strony internetowej i
domeny oraz udostępnienie serwera – 55,34 zł.



Koszty transportu – 402,13 zł.

7 000 zł. - 6 321,18 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 678,82 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 49,88 zł. 

3. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „Elektro” Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30, kwota
dotacji – 1 500 zł. (słownie) jeden tysiąc pięćset złotych. „Cztery Pory Roku – Otwarte turnieje
w skacie sportowym z cyklu Grand Prix” .  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze –
rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR  28/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Organizacja 4 turniejów w skacie sportowym.
Z powodu pandemii COVID -19 i wprowadzonych obostrzeń nie było możliwości zorganizowania
1 z 5 zaplanowanych turniejów.

Zakup statuetek (I turniej) – 200 zł.
Usługa gastronomiczna(I turniej) – 30 zł.
Karty do skata – 100 zł.
Zakup statuetek (II turniej) – 200 zł.
Usługa gastronomiczna (II turniej) – 30 zł.
Zakup statuetek (III turniej) – 200 zł.
Usługa gastronomiczna (III turniej) – 90 zł.
Puchary za cykl – 450 zł.

1 500 zł. - 200 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 1 300 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 1,10 zł. 

4. 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
29/2020 z dnia 21.01.2020 r.

W związku z  pandemią COVID -19 Klub odstąpił od umowy przed przelaniem środków z budżetu
Miasta Orzesze.

„PRZECIWDZIAŁANIE     UZALEŻNIENIOM     I     PATOLOGIOM     SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  105 000 zł.
Wydatkowano 50 500 zł.

( a) 23 500 zł. +
b) 27 000 zł.)

Zwroty – łącznie 7 000 zł.:
• Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom"  Orzesze - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji –

7 000 zł.

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



1. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze,  ul.  Katowicka 112  ,  kwota dotacji  – 9 000 zł. (słownie)
dziewięć  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
30/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Zorganizowano zajęcia i gry sportowe – 60 dwugodzinnych zajęć.
Zorganizowano 7 turniejów.
Zorganizowano 8 pogadanek na temat szkodliwości zażywania alkoholu, papierosów i innych 
używek.
W zajęciach brało udział każdorazowo od 15 do 40 uczestników.

Rachunki sędziowskie – 1 100 zł.
Opieka medyczna – 500 zł.
Pedagog – 3 200 zł.
Nagrody  –  4 200 zł.

9 000 zł.

2.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
10 000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy zł. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
poprzez  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 31/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Organizacja  zajęć  3  razy  w  tygodniu  po  2,5  godziny.  Przeprowadzono  230  godzin  zajęć.
W zajęciach brało udział  60 uczestników. Zorganizowano 10 pogadanek na temat  szkodliwości
zażywania alkoholu, papierosów i innych używek.

Koszt wynajmu sali – 1 391,75 zł.
Koszt instruktora – 8 608,25 zł. 

10 000 zł.

3. Stowarzyszenie  „Dorośli  -  Dzieciom" Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  -  7  000 zł.
(słownie) siedem tysięcy złotych. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć sportowych i działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu
życia” Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154 §  2360,  UMOWA
RWZK NR 32/2020 z dnia 21.01.2020 r.

W związku z  pandemią COVID -19 rozwiązano umowę o realizację zadania publicznego na mocy
porozumienia  stron  i  zwrócono  niewykorzystaną  kwotę  dotacji  w  całości  do  budżetu  Miasta
Orzesze. 

4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Mikołowskiej- Mikołów,
ul. Plac Harcerski 1 , kwota dotacji – 4 500 zł. (słownie) cztery tysiące pięćset złotych ”Przygoda
– Braterstwo - Harcerstwo” - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską”.
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR
33/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Organizacja zbiórek harcerskich i zuchowych. W czasie wprowadzenia obostrzeń zbiórki obywały 
się zdalnie. W sumie zorganizowano 106 zbiórek.
Organizacja biwaków i rajdów – 47 uczestników.



Materiały programowe (biurowe, plastyczne, sprzęt harcerski) – 1 000 zł.
Transport – 3 500 zł.

4 500 zł.

b) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Wyzwolenie” z siedzibą w Orzesze, ul. Mikołowska
170, kwota  dotacji  –  18  000  zł. (słownie)  osiemnaście  tysięcy  złotych. „Z  trzeźwością  do
społeczeństwa” –  Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta  Orzesze – rozdział: 85154  §  2360,
UMOWA RWZK NR 34/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – łącznie 206 godziny.
Prowadzenie telefonu zaufania – łącznie 206 godziny.
Organizacja spotkań integracyjno – rocznicowych np. Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkania 
opłatkowego, zakończenie starego roku.
Uczestnictwo  m.  in.  w  Ogólnopolskim  Dniu  Trzeźwości,  Jasnogórskim  Spotkaniu
Trzeźwościowym,  miesiącu  trzeźwości  (sierpień)  oraz  innych  spotkaniach  integracyjno  –
rocznicowych.
Organizacja konkursów, turniejów.
Ilość osób uczęszczających na spotkania – 40 osób.
Spotkania integracyjno – rocznicowe – 806,16 zł.
Organizacja obozu terapeutycznego - 3 387,53 zł.
Weekendowy wyjazd terapeutyczny – 3 000 zł.
Warsztaty doskonalące umiejętności radzenia sobie z deficytami wynikającymi z uzależnienia – 
2 400 zł.
Zajęcia warsztatowe –  700 zł.
Organizacja konkursów, turniejów – 528,51 zł.
Czynsz – 5 977,80 zł.
Księgowa – 1 200 zł.

18 000 zł.

2. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”,  Mikołów
ul. Krakowska 30, kwota dotacji – 8 000 zł. (słownie) osiem tysięcy złotych. „Realizacja zadań
publicznych  Miasta  Orzesze  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom
społecznym” –  Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154  §  2360,
UMOWA RWZK NR 35/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Prowadzenie grupy edukacyjno – wspierającej -  18 osób.
Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego – 11 osoby.
Spotkania indywidualne z psychologiem – 76 osób.
Spotkania indywidualne z terapeutą – 44 osób.
Konsultacje – 149 osób.
Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie zadania odbywały się hybrydowo.

Konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy, współuzależnionych i sprawców 
przemocy – 1 200 zł.
Prowadzenie grupy edukacyjno – wspierającej – 4 700 zł.
Konsultacje indywidualne – 1 050 zł.
Prowadzenie grupy edukacyjno – terapeutycznej – 1 050 zł.



8 000 zł.

3. 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, udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, organizowanie
działań wspierających i prozdrowotnych przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w
Mikołowie” Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA
RWZK NR 36/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Udzielanie porad i konsultacji – 518 osób.
Spotkania dla osób uzależnionych – około 25 osób tygodniowo.
Spotkania wtorkowe – około 15-20 osób.
Zajęcia AA – około 10 osób tygodniowo.
Około 20 %  odbiorców zadania to mieszkańcy Miasta Orzesze.
Organizacja imprez i programów profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia, pokazujących 
możliwość funkcjonowania bez środków psychoaktywnych.
Z powodu pandemii COVID-19 niektóre zajęcia odbywały się zdalnie.

Wynagrodzenie klinicznego psychologa klubowego – 880 zł.
Projekt i wykonanie nowej strony internetowej – 25 zł.
Zakup art. związanych z realizacją warszatów – 80,32 zł.
Media – 14,68 zł.

1 000 zł.

„  TURYSTYKA I KRAJOZNASTWO”:

Rozdział: 63003 § 2360 –  3 500 zł.

Wydatkowano 0,00 zł.
Zwroty – łącznie 2 000 zł.:

• Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom" Orzesze - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji –
2 000 zł.

a)  upowszechnianie  turystyki  i  propagowanie  krajoznawstwa  przez  organizowanie  imprez  o
tematyce turystycznej i krajoznawczej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

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 37/2020 z dnia 21.01.2020 r.

W związku z  pandemią COVID -19 rozwiązano umowę o realizację zadania publicznego na mocy
porozumienia  stron  i  zwrócono  niewykorzystaną  kwotę  dotacji  w  całości  do  budżetu  Miasta
Orzesze. 



III OTWARTY KONKURS OFERT

- 15.01.2020 r. ogłoszony został III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Orzesze w 2020 r. w następujących zakresach:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Liczba ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. - 2
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. - 3
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 5

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”:

Rozdział 92605 § 2360 –47 000 zł.
Wydatkowano 40 000 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. Klub Sportowy Niepokorni Orzesze,  ul. Kopernika 5 kwota dotacji – 20 000 zł.  (słownie)
dwadzieścia  tysięcy  złotych.  „Sportowe  Orzesze  -  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 42/2020
z dnia 17.02.2020 r.

Organizacja treningów – 281 godzin.
Została utworzona grupa seniorów – mężczyzn oraz kontynuowała treningi drużyna seniorek - 52 
uczestników.
Rozgrywki piłkarskie – 20.
Udział w turniejach i meczach.

Trenerzy i fizjoterapeuci – 9 811 zł.
Wyjazdy na mecze, turnieje – 1 707,90 zł.
Koszty organizacyjne – 3 997,10 zł.
Koszty zakupu sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do realizacji zadania – 4 484 zł.

 20 000 zł.

2. Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  –
20  000 zł.  (słownie)  dwadzieścia  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”  –  Środki



zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 43/2020
z dnia 17.02.2020 r.

Szkolenie treningowe z tenisa stołowego.
Mecze ligowe, indywidualne – udział 24 osób w 57 zawodach.
Treningi – 140 godzin.
Zawodnicy – 46 osób.
Udział w turniejach i meczach.

Najem pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia zajęć treningowych – 2 032,54 zł.
Wynagrodzenie instruktorów (trenerów) i ich asystentów – 2 000 zł.
Zakup sprzętu sportowego -  7 566,11 zł.
Opłaty za licencje zawodników, licencje sędziowskie, opłaty wpisowe do związków sportowych, 
startowe za udział w zawodach, ubezpieczenia, opłacanie zgłoszenia drużyn, badania z zakresu 
medycyny sportowej i inne badania  – 5 651,35 zł. 
Zakup artykułów spożywczych, posiłków, diety – 1 000 zł.
Transport na zawody – 1 500 zł.
Obsługa księgowa – 250 zł.  

20 000 zł.

„PRZECIWDZIAŁANIE     UZALEŻNIENIOM     I     PATOLOGIOM     SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  42 500 zł.
Wydatkowano 40 000 zł.

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

1. Klub Sportowy Niepokorni Orzesze,  ul. Kopernika 5, kwota dotacji – 20 000 zł.  (słownie)
dwadzieścia  tysięcy  złotych.  „Piłka  nożna  dla  dzieci  i  młodzieży  najlepszym  narzędziem
profilaktycznym  do  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  wśród
młodego  pokolenia” –  Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta  Orzesze – rozdział:  85154 §
2360, UMOWA RWZK NR 44/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Organizacja treningów – 580,5 godziny dla 6 drużyn.
Organizacja pogadanek profilaktycznych – 3 godziny.
Rozgrywki piłkarskie – 44 godziny.
Udział w turniejach i meczach.
Zawodnicy – 84 osoby.

Trenerzy – 8 385 zł.
Wyjazdy na mecze, turnieje – 813,95 zł.
Koszty organizacyjne – 1 490 zł.
Organizacja prelekcji, pogadanek – 450 zł.
Koszty zakupu sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do realizacji zadania – 5 664,62 zł.
Organizacja treningów na obiektach zamkniętych, hala, udział w turniejach – 3 196,43 zł.

 20 000 zł.



2.  Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego  SOKÓŁ  Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota  dotacji  –
15 000 zł. (słownie)  piętnaście  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 45/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Szkolenie treningowe z tenisa stołowego i organizacja pogadanek profilaktycznych.
Mecze ligowe, indywidualne – udział 21 osób w 68 zawodach.
Treningi – 80 godzin.
Zawodnicy – 33 osób.
Udział w turniejach i meczach.

Najem pomieszczeń – 860,29 zł.
Wynagrodzenie trenera – 1 000 zł.
Zakup sprzętu sportowego – 6 081,71 zł.
Wynagrodzenie trenerów za opiekę podczas zawodów wyjazdowych – 3 000 zł.
Koszty noclegów w trakcie zawodów wyjazdowych – 2 950 zł.
Zakup artykułów spożywczych, posiłków, diety – 858 zł.
Obsługa księgowa – 250 zł.

15 000 zł.

3.  LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 , kwota dotacji – 5 000 zł. (słownie) pięć 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 46/2020
z dnia 17.02.2020 r.

Treningi – 120 godzin.
Mecze ligowe – 36 godzin.
Mecze sparingowe – 40 godziny.
Pogadanki profilaktyczne – 14 godzin.
Zawodnicy – 12 osób.

Trener – 2 988 zł.
Rachunki sędziowskie, mecze ligowe – 550 zł.
Transport zawodników – 1 046,92 zł.
Zakup odzieży sportowej – 200 zł.
Wynajem sali gimnastycznej – 161,08 zł.
Napoje, posiłki profilaktyczne – 54 zł.

 5 000 zł.



IV OTWARTY KONKURS OFERT

- 28.02.2020 r. ogłoszony został IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta
Orzesze w 2020 r. w następującym zakresie:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wydawanie publikacji informacyjno – edukacyjnych.
Liczba ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 0
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 0
Rozdział 92105 § 2360 – 3 500 zł.

Wydatkowano 0,00 zł.

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



VII OTWARTY KONKURS OFERT

- 12.02.2019 r. ogłoszony został VII otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta
Orzesze w 2020 r. w następującym zakresie:
Działalność  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Punkt Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w
Orzeszu" WND-RPSL.09.01.01-24-003C/18-004.
Liczba ofert złożonych w VII otwartym konkursie ofert:
1.  Działalność  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych
wykluczeniem społecznym  w  ramach  projektu  "Punkt  Aktywizacji  Społeczno  -  Zawodowej  w
Orzeszu" WND-RPSL.09.01.01-24-003C/18-004 - 2
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1
2020 rok - Rozdział 85295 (§ 2367 i §2369) – 217 328 zł.
Realizacja zadania publicznego odbędzie się w okresie: 01.04.2019r. - 30.09.2021r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

W RAMACH PROJEKTU "PUNKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W
ORZESZU" WND-RPSL.09.01.01-24-003C/18-004

Wydatkowano 173 722,04 zł.
Zwroty – łącznie 43 605,96 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 43 605,96 zł.

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 1/2, kwota dotacji
w 2020 roku – 217 328 zł.  (słownie) dwieście siedemnaście tysięcy trzysta  dwadzieścia osiem
złotych  "”Punkt  Aktywizacji  Społeczno  –  Zawodowej  w  Orzeszu" WND-RPSL.09.01.01-24-
003C/18-004”. Środki  zabezpieczone  w budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  85295 §  2367
i § 2369, UMOWA RWZK NR 53/2019 z dnia 27.03.2019 r.

Celem  zadania  jest  wzmocnienie  integracji  i  samoorganizacji  lokalnych  społeczności  oraz
zwiększenie  aktywności  społecznej  i  zawodowej  osób  zamieszkujących  obszary rewitalizowane
Orzesza  (Centrum,  Jaśkowice  i  Woszczyce).  Realizacja  zadania  w  formie  Punktu  Aktywizacji
Społeczno – Zawodowej (PASZ), w ramach ścieżek:
a) Ścieżka aktywizacji  społeczności lokalnej  -  działania inicjowane przez 15 liderów w ramach
Programu  Aktywności  Lokalnej  oraz  wspierające  aktywność  w  ramach  Punkt  Aktywności
Społecznej (w tym Centrum Pośrednictwa Wolontariatu). Działania: inicjatywy lokalne; warsztaty;
samopomoc, wolontariat, zajęcia integrujące grupy.
b)  Ścieżka  aktywizacji  społeczno  –  edukacyjno  –  zawodowej  skierowana  do  bezrobotnych
i biernych zawodowo. Działania: warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, doradcze,
pośrednictwo pracy, staże.



Animator lokalny (umowa o pracę/ umowa zlecenie) – 28 799,76 zł.
Realizacja 6 inicjatyw lokalnych – 14 996,74 zł.
Pośrednik wolontariatu 12 miesięcy – 14 400 zł.
Trener opiekuńczo – wychowawczy – 1 050 zł.
Trener warsztaty międzypokoleniowe 6 dni - 1 050 zł.
Psycholog 2 razy w miesiącu x 4 h x 12 m-cy – 9 600 zł.
Materiały szkoleniowe – 100 zł.
Poczęstunek 10 osób x 16 dni – 890,03 zł.
Realizacja 4 wyjść integracyjno – kulturalnych dla około 18 rodzin – 4 820 zł.
Opiekun 4 wyjść integracyjno – kulturalnych x 6 godzin – 150 zł.
Trener warsztaty umiejętności społecznych 2 grupa – 16 osób 10 spotkań – 2 800 zł.
Trener warsztaty aktywizacyjne 2 grupa – 16 osób 10 spotkań– 2 800 zł.
Konsultacje orientacji prorozwojowej 2h na każde 32 osoby – 5 120 zł.
Kurs komputerowy dla 12 osób 40 h – 5 080 zł.
Psycholog 2 h dla każdej z 30 osób – 6 000 zł.
Materiały szkoleniowe – 575,84 zł.
Catering i poczęstunek 32 osoby x 10 dni – 3 840 zł.
Indywidualne doradztwo zawodowe 50 h – 4 000 zł.
Indywidualne pośrednictwo pracy 5 h na każde 18 osób – 4 950 zł.
Koszt kursów i szkoleń kwalifikacyjnych 100 h na 7 osób – 11 000 zł.
Koszt certyfikacji dla 3 osób – 1 050 zł.
Koszt badań dodatkowych dla 10 osób – 478 zł.
Stypendia stażowe, 2 m-ce na 0,5 etatu oraz  2 m-ce na cały etat – 19 564,70 zł.
Trening pracy 200 h – 14 000 zł.
Bilety miesięczne dojazd – 1 142,15 zł.
Wynagrodzenie opiekunek dziecięcych 2 opiekunki x 22h/miesiąc x 12 miesięcy – 3 074,82 zł.
Media związane z użytkowaniem sal (gaz,  en.,  woda, ścieki,  odpady, ubezpieczenie,  kominiarz,
internet, przegląd elektryczny, środki czystości, 416 godzin użytkowania) – 2 160 zł.
Media związane z użytkowaniem sal (gaz,  en.,  woda, ścieki,  odpady, ubezpieczenie,  kominiarz,
internet, przegląd elektryczny, środki czystości, 244 godziny użytkowania) – 1 392 zł.
Media związane z użytkowaniem sal (gaz,  en.,  woda, ścieki,  odpady, ubezpieczenie,  kominiarz,
internet, przegląd elektryczny, środki czystości, 888 godzin użytkowania) – 2 838 zł.
Koszty pośrednie 500 zł./miesiąc – księgowość – 6 000 zł.

217 328 zł. - 43 605,96 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 173 722,04 zł.



-  06.03.2019 r.  ogłoszony został  VIII  otwarty konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego
Miasta Orzesze w 2020 r. w następującym zakresie:
Wspieranie  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  w  ramach  projektu  "Orzeskie  Centrum
Możliwości – Przystań dla Młodych" WND-RPSL.09.02.01- 24-025D/18.
Liczba ofert złożonych w VIII otwartym konkursie ofert:
1.  Wspieranie  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  w  ramach  projektu  "Orzeskie  Centrum
Możliwości – Przystań dla Młodych" WND-RPSL.09.02.01- 24-025D/18. - 1
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1
2020 rok - Rozdział 85295 (§ 2367 i §2369) – 156 530 zł.
Realizacja zadania publicznego odbędzie się w okresie: 01.04.2019r. - 31.12.2020r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH PROJEKTU
"ORZESKIE CENTRUM MOŻLIWOŚCI – PRZYSTAŃ DLA MŁODYCH" 

WND-RPSL.09.02.01- 24-025D/18

Wydatkowano 131 643,04 zł.
Zwroty – łącznie 24 886,96 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 24 886,96 zł.

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 1/2, kwota dotacji
w 2020 roku – 156 530 zł. (słownie) sto osiemnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych "”Orzeskie
Centrum  Możliwości  –  Przystań  dla  Młodych”  WND-RPSL.09.02.01-24-025D/18”. Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85295 § 2367 i § 2369, UMOWA RWZK
NR 54/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Celem  zadania  było  zwiększenie  kompetencji  opiekuńczych  10  rodzin  wieloproblemowych,
zamieszkujących  Miasto  Orzesze,  w  tym  w  min.  w  50% z  terenów  rewitalizowanych  (tereny
rewitalizowane – Centrum, Jaśkowice, Woszczyce) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
poziomu przygotowania 10 dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin do samodzielnej
egzystencji i dorosłego życia oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych 10 ich opiekunów
faktycznych poprzez zwiększenie dostępności do kompleksowego wsparcia w ramach istniejącej
placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Kompleksowe wsparcie rodzin obejmowało:
1. Oddziaływanie bezpośrednie skierowane do dzieci i młodzieży – realizacja zajęć z socjoterapii,
wsparcia  psychologicznego,  korepetycji,  wychowawstwa,  zajęć  dodatkowych,  wycieczek
edukacyjnych organizacji czasu wolnego, zajęcia z preorientacji zawodowej.
2. Wsparcie całego systemu rodzinnego (opiekunów faktycznych) – realizacja wsparcia psychologa,
doradcy zawodowego (w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania) i asystenta rodzin.
Zadaniem zostały objęte dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat.



osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych.
Wszystkie produkty projektu były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb dzieci i  młodzieży z niepełnosprawnościami.  są zgodne z koncepcją
uniwersalnego  projektowania.  Dzieci  i  młodzież  z  niepełnosprawnością  mogła  uczestniczyć  w
zajęciach  z  rówieśnikami  bez  orzeczenia.  Realizowane  w  zadaniu  działania  skupione  były  na
promowaniu włączenia społecznego, walce z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 
Projekt  zakładał  rozwiązanie  następujących  problemów:  zwiększenie  dostępu  do  szeroko
rozumianego  wsparcia  psychologicznego  -  pedagogicznego,  edukacyjno  -  zawodowego  dzieci,
młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym; wsparcie
na  rzecz  dostosowania  umiejętności  i  kompetencji  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym;
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i  młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zwiększenie kompetencji wychowawczych u rodziców i szans rozwojowych u dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych. 
Projekt  zakładał  realizację:  usługi  pedagogiczno  -psychologicznej,  usługi  edukacyjnej,  usługi
asystenckiej,  usługi  logopedycznej,  socjoterapeutycznej  oraz  usługi  z  zakresu  poradnictwa
zawodowego (w tym preorientacja zawodowa dzieci i młodzieży).

Wynagrodzenie wychowawców w placówce – 3 osoby – 58 896,33 zł.
Wynagrodzenie psychologa w placówce – 8 720 zł.
Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z socjoterapii – 7 119,94 zł.
Koszty realizacji zajęć dodatkowych – 1 865 zł.
Koszt przejazdu w ramach wycieczek edukacyjnych – 6 832 zł.
Koszt realizacji wyjazdów edukacyjnych – opłata za bilety wstępu i/lub Przewodnika – 1 218,69 zł.
Wyżywienie uczestników projektu w trakcie pobytu w placówce – 5 601,60 zł.
Akcesoria papiernicze i plastyczne do realizacji zajęć na terenie placówki – 5 037,16 zł.
Zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć na terenie placówki – 1 814,87 zł.
Zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  realizacji  zajęć  na  terenie  placówki  –  2  stołów do  tenisa
stołowego oraz rakiet do ping-ponga i piłeczek – 4 223,81 zł.
Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć na terenie placówki – tablica suchościeralna
150/100 cm, 3 komplety markerów – 379,70 zł.
Kuchenka mikrofalowa - 399 zł.
Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć na terenie placówki – regał i pudła na materiały
plastyczne, zabawki i sprzęt sportowy – 698,95 zł.
Wynagrodzenie asystenta rodziny – 13 235,99 zł.
Wynagrodzenie psychologa wspierającego rodziny i opiekunów faktycznych – 9 600 zł.
Koszty pośrednie 500 zł/ miesiąc księgowość – 6 000 zł.

156 530 zł. - 24 886,96 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 131 643,04 zł.



MAŁE GRANTY

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji „Małe granty”: 4

1.  Liczba złożonych ofert w trybie „Małego grantu” – 8

2. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 4 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

1.  Stowarzyszenie  Rozwoju  Edukacji  w  Orzeszu  –  Zazdrości  „Dorośli  –  Dzieciom”
z  siedzibą  w  Orzesze,  ul.  Żorska  101, kwota  dotacji  –  761,80  zł.  (słownie)  siedemset
sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy. „Korekcja wad postawy poprzez aktywność
fizyczną.” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA
RWZK NR 49/2020 z dnia 12.03.2020 r.

W związku  z   pandemią  COVID  -19  Stowarzyszenie  odstąpiło  od  umowy  przed  przelaniem
środków z budżetu Miasta Orzesze.

2. Stowarzyszenie Hardo Ferajna z siedzibą w Orzesze, ul. Źródlana 9, kwota dotacji – 2 500 zł.
(słownie)  dwa tysiące pięćset złotych. „Wiosłuj z Hardą Ferajną.” – Środki zabezpieczone w
budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 63003 § 2360.

Stowarzyszenie  złożyło  pismo  w  dniu  14.07.2020  r.  z  prośbą  o  unieważnienie  w/w  złożonej
uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

3. Stowarzyszenie Hardo Ferajna z siedzibą w Orzesze, ul. Źródlana 9, kwota dotacji – 2 500 zł.
(słownie)  dwa tysiące pięćset złotych. „Wiosłuj z Hardą Ferajną.” – Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92605 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  54/2020  z  dnia
22.07.2020 r.

Organizacja spływu kajakowego w dniu 25.07.2020 r. na rzece Mała Panew. Uczestniczyło w nim
38 osób.
Koszty wyjazdu (transport, ubezpieczenie, spływ)
Koszty pracy wolontariusza
Koszty księgowe

2 500 zł.

4. Stowarzyszenie Hardo Ferajna z siedzibą w Orzesze, ul. Źródlana 9, kwota dotacji – 750 zł.
(słownie)  siedemset pięćset  złotych. „Baw się z  Hardą Ferajną.” –  Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 63003 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  55/2020  z  dnia
06.08.2020 r.

Organizacja imprezy turystycznej – wyjazdu do ZOO w Opolu w dniu 11.08.2020 r.. W wyjeździe
uczestniczyły 33 osoby.
Koszty wyjazdu (transport, ubezpieczenie, przewodnik, bilety wstępu)
Koszty pracy wolontariusza
Koszty obsługi administracyjnej – rozliczenie projektu

750 zł.



5. Stowarzyszenie Hardo Ferajna z siedzibą w Orzesze, ul. Źródlana 9, kwota dotacji – 1 000 zł.
(słownie)  jeden  tysiąc  złotych. „Weekend  odkrywców” –  Środki  zabezpieczone  w budżecie
Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 57/2020 z dnia 31.08.2020 r.

Organizacja wycieczki do zamku w Mosznej w dniu 05.09.2020 r.. W wyjeździe uczestniczyło 41
osób.
Koszty wyjazdu (transport, ubezpieczenie, bilety)
Koszty pracy wolontariusza
Koszty księgowe

1 000 zł.

6. Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu,  z siedzibą w Orzeszu, ul. Pocztowa 33a, kwota
dotacji – 1 300 zł. (słownie) jeden tysiąc trzysta złotych „Aktywne Orzesze”. Środki zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  85195 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  63/2020 z  dnia
15.10.2020 r.  

W związku  z   pandemią  COVID  -19  Stowarzyszenie  odstąpiło  od  umowy  przed  przelaniem
środków z budżetu Miasta Orzesze.

7. Klub Sportowy Niepokorni Orzesze,  ul.  Kopernika 5 kwota dotacji  – 7 700 zł.  (słownie)
siedem tysięcy siedemset złotych. „Świąteczne granie dla dużych i małych piłkarzy – promocja
sportu w Orzeszu”  – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360.

Nie uznano celowości zadania. W dniu 04.12.2020r.  Prezes KS Niepokorni Orzesze poinformował,
aby oddaną uproszczoną ofertę uznać jako nieważną oraz, że złoży nową ofertę.

8. Klub Sportowy Niepokorni Orzesze, ul. Kopernika 5 kwota dotacji – 3 000 zł. (słownie) trzy
tysiące  złotych.  „Świąteczne  granie  dla  dużych  i  małych  piłkarzy  –  promocja  sportu  w
Orzeszu”  – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA
RWZK NR 76/2020 z dnia 15.12.2020 r.  

Organizacja  zajęć  piłkarskich  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  trenujących  piłkę  nożną.
Zorganizowano 24 h zajęć o okresie od 15.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Dodatkowo zorganizowano
konkursy z nagrodami.

Zakup sprzętu sportowego
Usługi trenerskie
Koszty organizacyjne/osobowe
Inne dotyczące realizacji zadania, nagrody dla uczestników, puchary, pamiątkowe statuetki

3 000 zł.



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

I. Działalność charytatywna – 12 300 zł.

II. Ochrona i promocja zdrowia – 0 zł.

III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 0 zł.

IV. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 113 744,03 zł.

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 91 500 zł.

VI. Turystyka i krajoznawstwo – 750 zł.

VII. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 82 750,09 zł.

VIII.  Działalność  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych
wykluczeniem społecznym  w  ramach  projektu  "Punkt  Aktywizacji  Społeczno  -  Zawodowej  w
Orzeszu" WND-RPSL.09.01.01-24-003C/18-004. - 173 722,04 zł.

IX.  Wspieranie  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  w  ramach  projektu  "Orzeskie  Centrum
Możliwości – Przystań dla Młodych" WND-RPSL.09.02.01- 24-025D/18. - 131 643,04 zł.


