
Sprawozdanie za 2021 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  2021  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: 5.

I OTWARTY KONKURS OFERT

- 03.12.2020 r. ogłoszony został I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta
Orzesze w 2021 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 2021
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 79 219,32 zł.
Zwroty – łącznie 20 780,68 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 20 780,68 zł.

Zwroty odsetek – łącznie 0,40 zł.:
• Centrum Społecznego Rozwoju - zwrot odsetek – 0,40 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 2021

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 4, 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  2021”. Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 82/2020
z dnia 29.12.2020 r.

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
14:00 – 18:00, a w dni wolne od szkoły w godzinach 8:00 – 12:00. W związku ze stanem pandemii
w roku 2021 Placówka w okresach od 01.01.2021 r. do 15.02.2021 r. oraz od 16.03.2021 r. do
05.05.2021  r.  zawiesiła  działalność  stacjonarną  i  świadczyła  pomoc  zdalną  dla  podopiecznych.
Placówka  zapewniała  do  25  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  2021,  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  wychowawcy  w  placówce  oraz  wychowawcy/  asystenta  rodziny  w  placówce
(umowa o pracę, 2 x 5/8 etatu) – 34 413,05 zł.
Wynagrodzenie wychowawcy w placówce (umowa o pracę, 1 x 1/2 etatu) – 11 775,06 zł.
Koszty związane z wyżywieniem, w tym: zakup gotowych posiłków, produktów żywnościowych,
naczyń, sztućców (25 osób x 8 zł. średnio 22 dni w m-cu) – 5 259,56 zł.
Wynagrodzenie psychologa (umowa cywilnoprawna, średnio 10 h/miesiąc) – 4 800 zł
Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć – 576,08 zł.



Zakup prezentów urodzinowych i świątecznych dla wychowanków – 690 zł.
Materiały biurowe w tym materiały eksploatacyjne do drukarki – 1 911 zł.
Opłaty finansowo – księgowe zadania – 3 000 zł.
Opłaty telekomunikacyjne i media – 1 800 zł.
Wynagrodzenie  kierownika  placówki  umowa  cywilnoprawna  /umowa  o  pracę  1/2  etatu
– 14 130,07 zł.
Ubezpieczenie OC i NNW – 296,14 zł.
Środki czystości – 568,36 zł.

100 000 zł. - 20 780,68 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 79 219,32 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 0,40 zł. 

II OTWARTY KONKURS OFERT

- 11.12.2020 r. ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Orzesze w 2021 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 2020 r. poz. 295 i 567 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. - 3
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 2020 r. poz. 295 i 567 z późn.zm.) - 2
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 1
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. - 10
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. - 9
6. Turystyka i krajoznawstwo. - 2
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 15
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„  DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA”:

Rozdział: 85295 § 2360 –  15 000 zł.

Wydatkowano 12 300 zł.

a)  organizowanie  pomocy  rzeczowej  i  żywnościowej  dla  osób  biednych,  bezdomnych,
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych;



b) kształtowanie 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  6/2021
z dnia 21.01.2021 r. 

Z projektu skorzystało 499 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 – 2 700 zł.
Dystrybucja i magazynowanie żywności 4 osoby wydające – 6 000 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 7/2021 z dnia 21.01.2021 r. 

Z oferty skorzystało 300 osób, wartość rozprowadzonego towaru – 33 658,34 zł., wartość wagowa –
3 778,091 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. 2020 R. POZ. 295 i 567 Z PÓŹN. ZM.)”:

Rozdział 85195 § 2360 – 2 500 zł.

Wydatkowano 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 2020 r. poz. 295 i 567
z późn.zm.).
1. 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  8/2021
z dnia 21.01.2021 r.

Realizacja spartakiady dla seniorów – 50 uczestników. 
Wynajem sali MOK – 150 zł.
Wynagrodzenie dla prelegenta – 150 zł.
Wynagrodzenie osoby nadzorującej przebieg spartakiady – 150 zł.
Zakup art. sportowych potrzebnych do realizacji zadania – 150 zł.



Zakup nagród – 200 zł.
Obsługa księgowa – 100 zł.

900 zł.

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

Rozdział 92105 § 2360 – 2 000 zł.

Wydatkowano 1 500 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 – 1 500 zł.
(słownie)  jeden  tysiąc  pięćset  złotych.  „Śladami  śląskiej  historii”  –  Środki  zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92105 §  2360,  UMOWA  RWZK  NR  9/2021
z dnia 21.01.2021 r.

Zapoznanie się z historią Śląska poprzez organizację wycieczek. Zorganizowano 2 wycieczki dla 
łącznie 90 osób.
Koszty transportu – 1 500 zł.

1 500 zł.

„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”:

Rozdział 92605 § 2360 –110 000 zł.
Wydatkowano 49 352,70 zł.

( a) 45 352,70 zł. +
b) 4 000 zł.)

Zwroty – łącznie 847,30 zł.:
• Siatkarski  Międzyszkolny  Uczniowski  Klub  Sportowy  „SMUKS  Orzesze”  -  zwrot

niewykorzystanej kwoty dotacji – 847,30 zł.

Zwroty odsetek – łącznie 2,60 zł.:
• Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze” - zwrot odsetek –

2,60 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 –  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 10/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Prowadzenie zajęć sportowych dla dwóch drużyn seniorów oraz pięciu grup młodzieżowych, udział
w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych przez ŚZPN podokręg Tychy.
Drużyna seniorów – 40 zawodników.
Grupy młodzieżowe – 100 zawodników.
Mecze – 204.
Ilość treningów – 632 godziny.

Rachunki sędziowskie – 12 500 zł.
Składka członkowska z ubezpieczeniem – 600 zł.
Opłaty, uprawnienia, licencje, itp. - 3 280 zł.
Zakup sprzętu sportowego – 4 083 zł.
Wynajem sal do zajęć – 2 569,76 zł.
Zakup napojów i posiłków regeneracyjnych – 1 506,52 zł.
Opłata za media: woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci – 2 838,09 zł.
Zakup wapna na linie, paliwa do kosiarek – 806,92 zł.
Zakup środków czystości – 315,31 zł.
Naprawa i konserwacja sprzętu i obiektów – 1 500,40zł.

30 000 zł.

2.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
10  000 zł. (słownie)  dziesięć  tysięcy  zł. „Wspieranie sportu  czyli  wszelkich  form aktywności
fizycznej,  które  przez  uczestnictwo  w  zorganizowanych  zajęciach  ruchowych  wpływają  na
poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej  uczestników  zadania”. Środki  zabezpieczone  w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  11/2021  z  dnia
21.01.2021 r.

Organizacja treningów Karate Kyokushin, które odbywały się trzy razy w tygodniu po 2,5 godziny
zajęć w poniedziałki, środy i piątki, łącznie przeprowadzono 389 godzin zajęć. W treningach brało
udział 70 uczestników. Udział w zawodach  i turniejach.

Koszt wynajmu sali – 1 523,60 zł.
Koszt instruktora – 8 476,40 zł.

10 000 zł.

3. Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze”, ul. Szkolna 44
kwota dotacji – 5 000 zł. (słownie) pięć 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 12/2021
z dnia 21.01.2021 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 – 10
Treningi – 96 godzin.

Wynajęcie sali – 3 492,70 zł.



Opłata startowa – 660 zł.

5 000 zł. - 847,30 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 4 152,70 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 2,60 zł. 

4. 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 13/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Realizacja zajęć z aerobiku – 30 godzin dla 30 osób. 

Wynagrodzenie instruktora – 1 200 zł.
1 200 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. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „Elektro” Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30, kwota
dotacji – 2 000 zł. (słownie) dwa tysiące złotych. „Otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu
Grand  Prix”.   Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział:  92605 §  2360,
UMOWA RWZK NR 14/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Organizacja 7 turniejów w skacie sportowym.

Medale, puchary – 900 zł.
Puchary za cykl – 900 zł.
Sprzęt sportowy – Karty do Skata – 200 zł.

2 000 zł.

2. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112, kwota dotacji – 2 000 zł. (słownie) dwa
tysiące złotych  „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 15/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Turniej  piłkarski,  organizacja  festynu  podczas  którego  rozstawiono  plac  zabaw  dla  dzieci
z dmuchańcami i zorganizowano zabawę taneczną.
W turnieju udział wzięło 60 uczestników.
Uczestnictwo podczas festynu – około 700 osób.

Nagrody – 250 zł. 
Zakup napojów – 250 zł.
Wynajem zjeżdżalni dmuchanej – 1 500 zł.

2 000 zł.



„PRZECIWDZIAŁANIE     UZALEŻNIENIOM     I     PATOLOGIOM     SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  90 000 zł.
Wydatkowano 39 440 zł.

( a) 30 000 zł. +
b) 9 440 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 – 10 000 zł. (słownie)
dziesięć 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
16/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Zorganizowano zajęcia i gry sportowe – 60 dwugodzinnych spotkań.
Zorganizowano 8 turniejów piłki nożnej.
Zorganizowano 7 pogadanek o szkodliwym wpływie używek na organizm ludzki.
W zajęciach brało udział 30 uczestników.

Rachunki sędziowskie – 700 zł.
Opieka medyczna – 1 200 zł.
Pedagog – 2 800 zł.
Nagrody  –  4 800 zł.
Zakup napojów – 500 zł.

10 000 zł.

2. 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 17/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Organizacja treningów – 779 godzin dla 6 drużyn.
Organizacja pogadanek profilaktycznych – 18 godzin.
Rozgrywki piłkarskie – 50 godzin.
Udział w turniejach i meczach.
Zawodnicy – 83 osoby.

Trenerzy – 14 798 zł.
Wyjazdy na mecze, turnieje – 380 zł.
Koszty organizacyjne – 1 322 zł.
Koszty zakupu sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do realizacji zadania – 2 000 zł.
Organizacja treningów na obiektach zamkniętych, hala, udział w turniejach – 1 500 zł.

 20 000 zł.

b) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" z siedzibą w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 maja
38,  kwota  dotacji  –  1  000  zł. (słownie)  jeden  tysiąc  złotych. „Klub  Abstynenta  „Powrót”:
Pomoc  osobom uzależnionym od alkoholu,  ich  rodzinom i  bliskim.”  Środki zabezpieczone



w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154  §  2360,  UMOWA RWZK  NR  18/2021  z  dnia
21.01.2021 r.

Udzielanie porad i konsultacji – 332 godziny.
Udzielono wsparcia w procesie trzeźwienia – 10 osób.
Zorganizowano 7 spotkań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
Zorganizowano 10 zajęć o charakterze kulturalno – artystycznym.
Zorganizowano 5 warsztatów psychoedukacyjnych, promujących abstynencję i zdrowy styl życia.
Zorganizowano 2 Sesje Plenerowe – spotkania integracyjne dla rodzin abstynenckich.
Praca psychologa podczas spotkań w ramach grupy wsparcia objęła ok. 160 godzin, praca pedagoga
resocjalizacyjnego objęła 180 godzin.
Przekazano 100 paczek mikołajowych dla dzieci i młodzieży.
Uroczyste świętowanie rocznic abstynencji dla 40 osób.
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.

Materiały warsztatowe, plastyczne do przeprowadzenia warsztatów podczas Sesji Plenerowej – 
171,20 zł.
Artykuły warsztatowe – 404,11 zł.
Media – 424,69 zł.

1 000 zł.

2. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”,  Mikołów
ul. Krakowska 30, kwota dotacji – 8 440 zł. (słownie) osiem tysięcy czterysta czterdzieści 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 19/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Pomoc psychospołeczna dla osób współuzależnionych, doznających przemocy oraz osób 
stosujących przemoc – 104 osoby.
Pomoc psychospołeczna dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, zagrożonych 
uzależnieniem oraz rodzin tych osób – 42 osoby.
Zapewniono pomoc poprzez rozszerzenie formy pomocy poprzez telefony wsparcia.
Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie zadania odbywały się hybrydowo.

Konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy, współuzależnionych i sprawców 
przemocy i inne – 2 300 zł.
Prowadzenie grupy edukacyjno – wspierającej – 3 800 zł.
Konsultacje indywidualne – 1 390 zł.
Prowadzenie grupy edukacyjno – terapeutycznej – 950 zł.

8 440 zł.

„  TURYSTYKA I KRAJOZNASTWO”:

Rozdział: 63003 § 2360 –  2 000 zł.

Wydatkowano 650 zł.

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



1.  Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu,  Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 650 zł.
(słownie) sześćset pięćdziesiąt złotych. „Senior i wnuk lokalnym turystą” – Środki zabezpieczone w
budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 63003 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  20/2021  z  dnia
21.01.2021 r.

Organizacja pieszego rajdu dla seniorów i wnuków – 50 uczestników.

Przewodnik rajdu – 200 zł.
Zakup nagród, artykułów papierniczych – 200 zł.
Poczęstunek –  250 zł.

650 zł.

III OTWARTY KONKURS OFERT

- 20.01.2021 r. ogłoszony został III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Orzesze w 2021 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. - 5
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. - 5
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 10

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”:

Rozdział 92605 § 2360 – 75 000 zł.
Wydatkowano 75 000 zł.

( a) 71 000 zł. +
b) 4 000 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. 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 25/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Prowadzenie  zajęć  z  piłki  nożnej,  udział  w rozgrywkach piłki  nożnej  przeprowadzonych przez
SZPN.
Treningi – 240 godzin.
Mecze sparingowe – 30 godzin.
Mecze ligowe – 75 godzin.
Ilość zawodników – 25.

Wynagrodzenie trenera seniorów – 7 245 zł.



Opłata startowa – 400 zł.
Rachunki sędziowskie mecze ligowe – 3 660 zł.
Transport zawodników – 1 596 zł.
Zakup sprzętu, odzieży i obuwia piłkarskiego – 2 950 zł.
Zakup nawozów – 1 200 zł.
Zakup paliwa do kosiarki – 254,94 zł.
Zużycie energii elektrycznej – 231,04 zł.
Zużycie wody – 189,50 zł.
Środki czystości – 478,84 zł.
Prace remontowe – 254,35 zł.
Wynajem sali gimnastycznej – 120 zł.
Wynajem boisk piłkarskich – 180 zł.
Napoje i posiłki profilaktyczne – 110,33 zł.
Księgowość – 130 zł.

         
19 000 zł.

2. Uczniowski  Klub  Tenisa  Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze,  ul.  Żorska  101,  kwota dotacji  –
17  000 zł.  (słownie)  siedemnaście  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 26/2021
z dnia 18.02.2021 r.

Szkolenie treningowe z tenisa stołowego.
Mecze ligowe, indywidualne – udział 22 osób w 50 zawodach.
Treningi – 100 godzin.
Zawodnicy – 36 osób.
Udział w turniejach i meczach.

Najem pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia zajęć treningowych – 2 863,48 zł.
Wynagrodzenie instruktorów (trenerów) i ich asystentów – 3 000 zł.
Zakup sprzętu sportowego -  4 007,83 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  – 5 285,46 zł. 
Zakup artykułów spożywczych, posiłków, diety – 465,93 zł.
Transport na zawody – 1 377,30 zł. 

17 000 zł.

3. Klub Sportowy Niepokorni Orzesze,  ul. Kopernika 5 kwota dotacji – 30 000 zł.  (słownie)
trzydzieści  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 27/2021
z dnia 18.02.2021 r.

Organizacja treningów – 174 godzin.
Drużyny seniorów – kobiet i mężczyzn – 70 zawodników.
Rozgrywki piłkarskie – 30 godzin.



Udział w turniejach i meczach.

Trenerzy i fizjoterapeuci – 10 567,47 zł.
Wyjazdy na mecze, turnieje – 1 000 zł.
Koszty organizacyjne – 3 133,50 zł.
Czynności podejmowane na stadionie przy ul. Bukowina w Orzeszu – 15 299,03 zł. 

 30 000 zł.

4.  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
2021”. Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta  Orzesze  – rozdział:  92605 § 2360,  UMOWA
RWZK NR 28/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Organizacja treningów dla dzieci.  Treningi odbywały się w 2 grupach po 10-15 osób. Rocznik
2014/2015  trenował  2  razy  w  tygodniu  po  1  godzinie,  rocznik  2012/2013  trenował  2  razy
w tygodniu po 1,5 godzinie. Udział w rozgrywkach ligowych.

Sprzęt sportowy – 1 000 zł.
Odzież sportowa dla zawodników – 3 200 zł.
Zakup nagród – 800 zł.

5 000 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. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112, kwota dotacji – 4 000 zł. (słownie) cztery
tysiące  zł. „Organizacja  turniejów piłki  nożnej„ –  Środki  zabezpieczone w budżecie  Miasta
Orzesze – rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 29/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Zorganizowano 3 turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży. W turniejach wzięło udział ponad 160
zawodników.

Sędziowie – 900 zł.
Zakup nagród – 3 000 zł.
Zakup napojów – 100 zł.

4 000 zł.

„PRZECIWDZIAŁANIE     UZALEŻNIENIOM     I     PATOLOGIOM     SPOŁECZNYM”: 

Rozdział: 85154 § 2360 –  53 000 zł.
Wydatkowano 51 235,20 zł.

( a) 31 235,20 zł. +
b) 20 000 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 – 7 735,20 zł. (słownie) siedem



tysięcy  siedemset  trzydzieści  pięć  złotych dwadzieścia  groszy „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 30/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Treningi – 240 godzin.
Mecze ligowe – 36 godzin.
Mecze sparingowe – 10 godzin.
Pogadanki profilaktyczne – 14 godzin.
Zawodnicy – 35 osób.

Trener – 5 261,49 zł.
Rachunki sędziowskie, mecze ligowe – 486 zł.
Transport zawodników – 1 080 zł.
Zakup sprzętu, odzieży i obuwia piłkarskiego – 600 zł.
Wynajem sali gimnastycznej – 180 zł.
Napoje, posiłki profilaktyczne – 127,71 zł.

 7 735,20 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 31/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Szkolenie treningowe z tenisa stołowego i organizacja pogadanek profilaktycznych.
Mecze ligowe, indywidualne – udział 22 osób w 77 zawodach.
Treningi – 50 godzin.
Zawodnicy – 27 osób.
Udział w turniejach i meczach.

Najem pomieszczeń – 1 350,22 zł.
Wynagrodzenie trenera – 2 225 zł.
Zakup sprzętu sportowego – 5 167,01 zł.
Wynagrodzenie trenerów za opiekę podczas zawodów wyjazdowych – 4 957,15 zł.
Koszty noclegów w trakcie zawodów wyjazdowych – 925 zł.
Zakup artykułów spożywczych, posiłków, diety – 375,62 zł.

15 000 zł.

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Mikołowskiej- Mikołów,
ul. Plac Harcerski 1  ,  kwota dotacji – 4 500 zł. (słownie) cztery tysiące pięćset złotych „”Skąd
nasz ród” - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską”.  Środki zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  32/2021 z  dnia
18.02.2021 r.

Organizacja zbiórek harcerskich i zuchowych. W czasie wprowadzenia obostrzeń zbiórki obywały 
się zdalnie. W sumie zorganizowano 120 zbiórek po 90 minut każda.
Organizacja biwaków i rajdów – 45 uczestników.
Organizacja przedsięwzięć integrujących dzieci, młodzież oraz całe rodziny. Organizacja gry 
plenerowej.



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

4 500 zł.

4.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
4 000 zł. (słownie)  cztery tysiące 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 33/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Organizacja  zajęć  raz  w  tygodniu  po  3  godziny.  Przeprowadzono  123  godziny  zajęć.
W zajęciach brało udział  35 uczestników. Zorganizowano 10 pogadanek na temat  szkodliwości
zażywania alkoholu, papierosów i innych używek.

Koszt instruktora – 3 472,60 zł. 
Koszt wynajmu sali – 527,40 zł.

4 000 zł.

b) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Wyzwolenie” z siedzibą w Orzesze, ul. Mikołowska
170, kwota dotacji  –  20  000 zł. (słownie)  dwadzieścia  tysięcy złotych. „Z abstynencją  przez
życie” –  Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154  §  2360, UMOWA
RWZK NR 34/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – łącznie 188 godzin, 65 porad.
Prowadzenie telefonu zaufania – łącznie 188 godzin, 63 rozmowy telefoniczne.
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.

Spotkania integracyjno – rocznicowe – 1 100 zł.
Organizacja obozu terapeutycznego – 4 700 zł.
Weekendowy wyjazd terapeutyczny – 3 000 zł.
Warsztaty doskonalące umiejętności radzenia sobie z deficytami wynikającymi z uzależnienia – 
2 800 zł.
Konferencja Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej –  800 zł.
Organizacja konkursów, turniejów – 620,35 zł.
Czynsz – 5 479,65 zł.
Księgowa – 1 500 zł.

20 000 zł.

IV OTWARTY KONKURS OFERT

- 20.05.2021 r. ogłoszony został IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Orzesze w 2021 r. w następujących zakresach:



1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Liczba ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert:
1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - 1
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

Rozdział 85154 § 2360 – 100 000 zł.

Wydatkowano 79 820,06 zł.
Zwroty – łącznie 20 179,94 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 20 179,94 zł.

Zwroty odsetek – łącznie 45,71 zł.:
• Centrum Społecznego Rozwoju - zwrot odsetek – 45,71 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 2021

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 4, 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  2021”. Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 48/2021
z dnia 22.06.2021 r.

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
14:00 – 18:00, a w dni wolne od szkoły w godzinach 8:00 – 12:00. Placówka zapewniała do 25
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 2021, 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 wychowawcy w placówce (umowa o pracę 5/8 etatu) – 17 989,36 zł.
Wynagrodzenie wychowawcy w placówce/asystenta rodziny w placówce (umowa o pracę 5/8 etatu)
– 15 399,45 zł.
Wynagrodzenie wychowawcy w placówce (umowa o pracę, 1 x 1/2 etatu) – 11 943,77 zł.
Koszty związane z wyżywieniem, w tym: zakup gotowych posiłków, produktów żywnościowych,
naczyń, sztućców (25 osób x 8 zł. średnio 22 dni w m-cu) – 9 091,05 zł.
Wynagrodzenie psychologa (umowa cywilnoprawna, średnio 10 h/miesiąc) – 4 800 zł
Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć – 598,01 zł.
Opłaty finansowo – księgowe zadania – 3 000 zł.
Opłaty telekomunikacyjne i media – 1 800 zł.
Wynagrodzenie  kierownika  placówki  umowa  cywilnoprawna  /umowa  o  pracę  1/2  etatu



– 14 332,51 zł.
Środki czystości – 865,91 zł.

100 000 zł. - 20 179,94 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 79 820,06 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 45,71 zł. 

V OTWARTY KONKURS OFERT

- 06.09.2021 r. ogłoszony został V 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.
Liczba ofert złożonych w V 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. - 1
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 1

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

Rozdział 85295 § 2367 – 30 004 zł.

Wydatkowano 30 003,94 zł.
Zwroty – łącznie 0,06 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 0,06 zł.

1. Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 1/2, kwota dotacji
– 30 004 zł. (słownie) trzydzieści tysięcy cztery złote "”Punkt Aktywizacji Społeczno – Zawodowej
w  Orzeszu" WND-RPSL.09.01.01-24-003C/18-004”. Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta
Orzesze – rozdział: 85295 § 2367, UMOWA RWZK NR 53/2021 z dnia 30.09.2021 r.

Celem  zadania  było  wzmocnienie  integracji  i  samoorganizacji  lokalnych  społeczności  oraz
zwiększenie  aktywności  społecznej  i  zawodowej  osób  zamieszkujących  obszary rewitalizowane
Orzesza (Centrum, Jaśkowice i Woszczyce) w okresie od 01.10.2021 r do 29.12.2021 r. Realizacja
zadania w formie Punktu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej (PASZ), w ramach ścieżek:
a)  Ścieżka  aktywizacji  społeczności  lokalnej  -  działania  inicjowane  przez  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,  spotkania wdukacyjne,  treningi  opiekuńczo-
wychowawcze.
b)  Ścieżka  aktywizacji  społeczno  –  edukacyjno  –  zawodowej  skierowana  do  bezrobotnych
i biernych zawodowo. Działania: konsultacje psychologiczne, doradcze, pośrednictwo pracy.

Realizacja  2  inicjatyw lokalnych,  w których udział  wzięły 52  osoby.  Spotkania  edukacyjne  ze
specjalistą  –  20  warsztatów  –  udział  wzięło  10  osób.  Warsztaty  –  trening  opiekuńczo  –
wychowawczy – 15h warsztatów – udział  wzięło 10 osób. Konsultacje z  psychologiem – 24 h
konsultacji. Pośrednictwo pracy – 90 h konsultacji.

Animator lokalny – 7 199,94 zł.
Realizacja inicjatyw lokalnych – 5 000 zł.
Specjalista spotkania edukacyjne – 1 800 zł.
Pośrednik wolontariatu – 3 600 zł.
Trener opiekuńczo – wychowawczy – 1 050 zł.
Psycholog dyżur – 2 400 zł.
Materiały szkoleniowe – 200 zł.
Poczęstunek do spotkań edukacyjnych i treningu opiekuńczo-wychowawczego – 1 050 zł.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 4 950 zł.
Media związane z użytkowaniem sal podczas zajęć grupowych i indywidualnych – 1 254 zł.
Koszty pośrednie – księgowość – 1 500 zł.

30 004 zł. - 0,06 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 30 003,94 zł.

VII OTWARTY KONKURS OFERT (2019)

- 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
2021 rok - Rozdział 85295 (§ 2367 i §2369) – 106 652 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 63 504,70 zł.
Zwroty – łącznie 43 147,30 zł.:

• Centrum Społecznego Rozwoju - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 43 147,30 zł.

1.  Centrum Społecznego Rozwoju  z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 4, 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) – 21 599,82 zł.
Pośrednik wolontariatu 9 miesięcy – 10 591,58 zł.
Psycholog 72h – 7 200 zł.
Realizacja 4 wyjść integracyjno – kulturalnych około 17 rodzin – 4 090 zł.
Psycholog 8h – 400 zł.
Indywidualne pośrednictwo pracy 30h – 1 650 zł.
Stypendia stażowe dla 14 osób 2 m-ce na 0,5 etatu oraz  2 m-ce na cały etat – 303,30 zł.
Trening pracy 150 h – 10 500 zł.
Media związane z użytkowaniem sal (gaz,  en.,  woda, ścieki,  odpady, ubezpieczenie,  kominiarz,
internet, przegląd elektryczny, środki czystości) 252h – 1 560 zł.
Media związane z użytkowaniem sal (gaz,  en.,  woda, ścieki,  odpady, ubezpieczenie,  kominiarz,
internet, przegląd elektryczny, środki czystości) 680h – 1 110 zł.
Koszty pośrednie 500 zł/m-c księgowość – 4 500 zł.

106 652 zł. - 43 147,30 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 63 504,70 zł.



MAŁE GRANTY

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji „Małe granty”: 11

1.  Liczba złożonych ofert w trybie „Małego grantu” – 12

2. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 11

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań:

1. Stowarzyszenie Hardo Ferajna z siedzibą w Orzesze, ul. Źródlana 9, kwota dotacji – 3 800 zł.
(słownie)  trzy  tysiące  osiemset złotych. „Ferie  z  Hardą  Ferajną.” –  Środki zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  1/2021 z  dnia
07.01.2021 r

Organizacja  półkolonii  zimowych  w  okresie  od  11.01.2021  r  do  15.01.2021  r.  w  Szkole
podstawowej Nr 9 w Orzeszu – Zgoniu. Uczestniczyły w nich 24 osoby podzielone na 2 grupy po
12 osób.

Koszt organizacji półkolonii dla 24 osób
Koszty środków dezynfekcji, maseczek, rękawiczek
Wyżywienie uczestników – 3 posiłki
Materiały dydaktyczne, prelegenci

3 800 zł. - 1 204 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 2 596 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 4,49 zł. 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Mikołowskiej- Mikołów,
ul. Plac Harcerski 1  ,  kwota dotacji – 9 000 zł. (słownie) dziewięć tysięcy złotych „Wakacje z
Harcerzami”. Środki  zabezpieczone  w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154 §  2360,
UMOWA RWZK NR 47/2021 z dnia 21.06.2021 r.

Organizacja półkolonii letnich w okresie od 28.06.2021 r do 02.07.2021 r. oraz od 05.07.2021 r do
09.07.2021 r.  w Szkole podstawowej Nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach. Uczestniczyły w nich 24
dzieci w wieku 7 – 12 lat, w każdym turnusie wzięły udział 24 osoby (łącznie 48 osób). Podczas
każdego turnusu realizowane były 2 wycieczki. 

Transport
Wyżywienie
Materiały programowe
Wstęp podczas wycieczek
Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji)
Koszt pracy wychowawców i ratowników medycznych lub pielęgniarki

9 000 zł.

3. Stowarzyszenie Hardo Ferajna z siedzibą w Orzesze, ul. Źródlana 9, kwota dotacji – 4 800 zł.
(słownie)  cztery tysiące osiemset złotych. „Lato z  Hardą Ferajną.” –  Środki zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 85154 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  49/2021 z  dnia
01.07.2021 r

Organizacja półkolonii letnich w okresie od 26.07.2021 r do 30.07.2021 r. w Szkole podstawowej



Nr 9 w Orzeszu – Zgoniu.  Uczestniczyło  w nich 30 osób podzielone na  2 grupy po 15 osób.
Zorganizowane zostały również 2 wycieczki.

Koszty pracy wychowawców i kierownika
Koszty pracy sprzątaczki i pielęgniarki
Koszty transportu – wycieczki
Koszty środków dezynfekcji, maseczek, rękawiczek
Wyżywienie uczestników – 2 posiłki
Materiały dydaktyczne, prelegenci

4 800 zł. - 200 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 4 600 zł.
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wysokości 266 zł.

Zwrot odsetek w wysokości 2,45 zł. 

4. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112, kwota dotacji – 8 000 zł. (słownie) osiem
tysięcy złotych  „Organizacja obozu sportowego„ – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta
Orzesze – rozdział: 85154 § 2360, UMOWA RWZK NR 50/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Organizacja  obozu  sportowego  dla  30  zawodników  z  roczników  2010  –  2013.  Obóz  odbył
się w Węgierskiej Górce w dniach od 31.07.2021 r do 05.08.2021 r. Podczas obozu odbywały się
zajęcia  sportowe,  pogadanki  profilaktyczne  o  szkodliwości  stosowania  używek.

Koszty usługi transportowej
Koszty pobytu na obozie
Koszty opieki trenera/opiekunów
Wolontariat - pogadanki

8 000 zł.

5. Centrum Społecznego Rozwoju  z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 4, kwota dotacji
–  4  000  zł.  (słownie)  cztery  tysiące  złotych  „Organizacja  wypoczynku  letniego  dla  dzieci
z terenu Miasta Orzesze”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85154 §
2360, UMOWA RWZK NR 51/2021 z dnia 19.07.2021 r.

Organizacja  4  wakacyjnych  wycieczek  dla  25  uczestników.  Zorganizowano  również  pogadanki
profilaktyczne o szkodliwości stosowania używek.

Transport
Wstęp podczas wycieczek
Ubezpieczenie
Środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji)
Wolontariat – pogadanki i warsztaty profilaktyczne
Wolontariat – organizacja wycieczek

4 000 zł. - 843 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 3 157 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 9,42 zł. 

6.  Stowarzyszenie  Hardo  Ferajna  z  siedzibą  w  Orzesze,  ul.  Źródlana  9, kwota  dotacji  –
10 000 zł.  (słownie) dziesięć tysięcy złotych. „Orzeski Dzień Sportu” – Środki zabezpieczone
w  budżecie  Miasta  Orzesze  –  rozdział: 92605 §  2360,  UMOWA RWZK  NR  52/2021 z  dnia
17.09.2021 r

Organizacja  Orzeskiego  Dnia  Sportu,  który  odbył  się  18.09.2021  r.  na  Stadionie  Miejskim
w Orzeszu. Podczas Dnia Sportu zorganizowany został Bieg dla Krzycha, w którym wzięło udział



53 osoby, a także turniej piłki nożnej „Nadzieje polskiej piłki”, w którym wzięło udział 8 drużyn
oraz turniej piłki nożnej Mistrzostwa Powiatu Mikołowskiego w którym wzięło udział 10 drużyn.

Nagłośnienie i scena
Toy toy
Koszty transportu
Medale i puchary
Napoje
Catering
Sprawy organizacyjne, pozwolenia, decyzje, koncesje, ubezpieczenia

10 000 zł. - 500 zł. (niewykorzystana kwota dotacji) = 9 500 zł.
Zwrot odsetek w wysokości 3,51 zł. 

7. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 1 200 zł.
(słownie)  jeden  tysiąc  dwieście  złotych.  „Wycieczka  do  Dziergowic  i  Pławniowic”  –  Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 63003 § 2360, UMOWA RWZK NR 60/2021
z dnia 29.10.2021 r

Udział 40 mieszkańców Orzesza w wycieczce do Pławniowic i Dziergowic. 

Koszty transportu
Koszty księgowe

1 200 zł.

8. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 1 600 zł.
(słownie)  jeden  tysiąc  sześćset  złotych.  „Wycieczka  do  Mizernej  w  Gminie  Czorsztyn”  –  Środki
zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział: 85195 § 2360, UMOWA RWZK NR 61/2021
z dnia 29.10.2021 r

Udział 40 mieszkańców Orzesza w wycieczce do Pławniowic, sołectwa Niewiesze.
Udział 40 mieszkańców Orzesza w wycieczce do Mizernej w Gminie Czorsztyn.

Koszty transportu
Koszty księgowe

1 600 zł.

9.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6 , kwota  dotacji  -
750  zł. (słownie)  siedemset  pięćdziesiąt  zł. „Udział  zawodników  w  Mistrzostwach  Europy
Karate  Kyokushin  The  34th  European  Weight  Category  Karate  Championships,
13-14.11.2021, Katowice”. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze – rozdział:  92605
§ 2360, UMOWA RWZK NR 62/2021 z dnia 03.11.2021 r.

W dniach  13-14.11.2021  r.  czteroosobowa reprezentacja  klubu  wzięła  udział  w  Mistrzostwach
Europy  2021  Karate  Kyokushin.  Dwóch  reprezentantów  klubu  zakwalifikowało  się  do  strefy
medalowej zdobywając złoty i srebrny medal.

Koszt zakupu strojów (karate Gi)
Koordynacja zadania
Koszty startowe 4 zawodników

750 zł.



10. LKS Woszczyce,  Orzesze, ul. Długosza 60, kwota dotacji – 2 000 zł.  (słownie) dwa tysiące
złotych „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej” –. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Orzesze
– rozdział: 92605 § 2360, UMOWA RWZK NR 64/2021 z dnia 16.11.2021 r.

Zorganizowano Turniej Piłki Nożnej, który odbył się w dniu 24.11.2021 r. na boisku sportowym
w Orzeszu  –  Woszczycach  przy  ul.  Centralnej.  W turnieju  wzięło  udział  prawie  70  chłopców
i dziewczynek z roczników 2008 – 2012.

Sędzia
Zakup nagród
Zakup sprzętu sportowego
Koszt wolontariuszy

2 000 zł.

11.  Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu,  Orzesze, ul. Fabryczna 1 kwota dotacji – 500 zł.
(słownie) pięćset złotych. „Tradycje Wigilijne na Śląsku” – Środki zabezpieczone w budżecie Miasta
Orzesze – rozdział: 92105 § 2360, UMOWA RWZK NR 65/2021 z dnia 01.12.2021 r

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla seniorów z Miasta Orzesze – 50 osób.

Koszty przygotowania poczęstunku
Wynajem sali
Wolontariat

500 zł.

12.  LZS Gardawice,  43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112, kwota dotacji – 10 000 zł.  (słownie)
dziesięć tysięcy złotych „Organizacja obozu sportowego„ – rozdział: 92605 § 2360

Klub pismem z dnia 02.07.2021 r. wycofał swoją ofertę.



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

I. Działalność charytatywna – 12 300 zł.

II. Ochrona i promocja zdrowia – 2 500 zł.

III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 000 zł.

IV. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 136 602,70 zł.

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 118 028,20 zł.

VI. Turystyka i krajoznawstwo – 1 850 zł.

VII. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 159 039,38 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. - 30 003,94 zł.

IX.  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. - 63 504,70 zł.


