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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

MIKOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI ZA ROK 2018. 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Uchwałę nr XXXVI/704/2017 Rady 

Miejskiej Mikołowa z dnia 21.11.2017 r, która określiła Roczny Program Współpracy 

Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (zwanym dalej Rocznym 

Programem). 

Dokument został skonsultowany zgodnie z Uchwałą nr XLVI/937/2010 Rady Miejskiej 

Mikołowa z dnia 25 maja 2010 roku w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu, z określeniem 

terminu zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty, spotkania 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Informacja o konsultacjach oraz możliwości wnoszenia uwag została również zawarta 

w Zarządzeniu Burmistrza nr 1422/304/2017 z dnia 25 września 2017 roku. 

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, Roczny Program zawierał m.in.: 

1. cele główne i cele szczegółowe, 

2. zasady współpracy, 

3. zakres przedmiotowy, 

4. formy współpracy, 

5. priorytetowe zadania publiczne, 

6. sposób oceny realizacji programu. 

Pula środków finansowych przeznaczona z budżetu Gminy na wykonanie zadań publicznych do 

rozdysponowania w konkursach planowana była na poziomie 500 000,00 zł. 

 

(Powyższa kwota dotyczyła środków planowanych. Ostateczną wysokość środków 

przeznaczonych na realizację programu określiła Uchwała Budżetowa na 2018 r.) 
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ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była m.in. w formie 

pozafinansowej  

1. Sfera informacyjna  

a) Stała aktualizacja:  

 strony internetowej Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

www.ngo.mikolow.eu,  

 fan page na facebook www.facebook.com/MCOPiW/. 

b) Regularny mailing wysyłany do organizacji, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. 

Organizacje pozarządowe otrzymywały informacje dotyczące: 

 Otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów; 

 Konkursów grantowych ogłaszanych przez inne podmioty; 

 rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert; 

 realizowanych tzw. Małych Grantów;  

 zapowiedzi i relacji z wydarzeń organizowanych przez mikołowskie Organizacje 

Pozarządowe, Urząd Miasta w Mikołowie i inne podmioty; 

 organizacji bezpłatnych szkoleń, warsztatów, prelekcji; 

 informacji o sprawach ważnych dla III sektora organizacji; 

 organizacji spotkań sieciujących; 

c) Organizacje przez cały 2018 r. miały dostęp do bezpłatnych konsultacji indywidualnych 

udzielanych przez pracownika Urzędu Miasta.  

d) Na bieżąco była prowadzona korespondencja z organizacjami pozarządowymi, gdzie pracownik 

Urzędu Miasta odpowiadali na wszystkie pytania, udzielali informacji na nurtujące przedstawicieli 

NGO pytania.  

e) Za pośrednictwem lokalnych mediów przekazywane były mieszkańcom Mikołowa informacje 

o realizacji zadań publicznych.  

 

2. Sfera organizacyjna   

a) Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą regularnie udział w posiedzeniach Komisji 

Konkursowych; 

b) Przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie włączali się w działania realizowane przez 

Urząd Miasta; 

c) Pracownik Urzędu Miasta aktywnie brał udział w działaniach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 
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3. Sfera szkoleniowa 

W 2018 r. we współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju zorganizowano 9 szkoleń pn.: „Akademia 

Rozwoju Liderów NGO” z zakresu formalno-prawnych oraz finansowo-księgowych aspektów 

prowadzenia organizacji pozarządowej. Szkolenia odbywały się raz w miesiącu w okresie od marca do 

czerwca oraz od września do grudnia 2018 roku. Pozwolił on zaspokoić podstawowe potrzeby 

liderów organizacji pozarządowych i przełożył się na jakość funkcjonowania organizacji, a przede 

wszystkim na ich rozwój. 

 

4. Inne formy pozafinansowej współpracy: 

Zostały zorganizowane 3 wydarzenia mające na celu podkreślenie działań organizacji 

pozarządowych w środowisku lokalnym, w tym: 

a) Dzień Aktywności Społecznej – 9.01.2018 r. 

b) Dzień Seniora – 19.10.2018 r. 

c) Dzień Wolontariusza – 5.12.2018 r. 

 

Dodatkowo: 

 Organizacje pozarządowe były również zaangażowane w inne działania Gminy Mikołów, w tym 

m.in. w Dni Mikołowa, jarmarki świąteczne. 

 Współorganizowano wraz z Organizacjami Pozarządowymi wydarzenia, imprezy, szkolenia, i inne 

działania;  
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ROZDZIAŁ 2. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

I. OTWARTE KONKURSY OFERT 

 

Lp. Dziedzina 
Kwota 

udzielonych 
dotacji 

Uwagi 

1 
Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

20 000,00  

2 
Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

196 000,00  

3 
Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 

15 150,00  

4 Ratownictwo i ochrony ludności 20 000,00  

5 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

50 000,00  

6 Turystyka i krajoznawstwo 18 000,00  

7 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

0,00 
Konkurs został unieważniony 
ze względu na brak złożonych 

ofert 

8 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

15 000,00  

9 
Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

50 000,00  

10 
Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

117 000,00  

11 

Dofinansowanie wkładu własnego do 
realizowanych zadań publicznych 
współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych w 2018 r. 

3 000,00  

12 
Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

20 000,00  

13 Promocja i organizacja wolontariatu 18 000,00  

14 
Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej 

58 000,00  
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II. TRYB POZAKONKURSOWY 

 

W trybie pozakonkursowym w ramach tzw. Małych Grantów (art. 19a Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oferty złożyły następujące 

organizacje: 

 

Lp. Nazwa organizacji 
Kwota 

udzielonej 
dotacji 

Informacja czy 
dotacja została 

udzielona 

1 
Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w 
Mikołowie  

0,00 Dotacji nie przyznano 

2 
Katolickie Stowarzyszenie Pomagamy im. Jana 
Pawła II 

0,00 Dotacji nie przyznano 

3 
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i 
Sympatyków 

0,00 Dotacji nie przyznano 

4 Fundacja Szafa Gra 0,00 Dotacji nie przyznano 

5 
Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w 
Mikołowie 

1 000,00 Dotację przyznano 

6 
Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w 
Mikołowie 

1 000,00 Dotację przyznano 

7 Stowarzyszenie Batut 10 000,00 Dotację przyznano 

8 Stowarzyszenie Uśmiech 4 500,00 Dotację przyznano 

9 Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb 10 000,00 Dotację przyznano 

10 Stowarzyszenie św. Józefa Jesteśmy  2 500,00 Dotację przyznano 

11 Fundacja Herbateka 5 000,00 Dotację przyznano 

12 
Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy 
Świat Wymyślanka  

3 250,00 Dotację przyznano 

13 Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb 2 850,00 Dotację przyznano 

14 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Komenda Hufca Ziemi Mikołowskiej  

5 000,00 Dotację przyznano 

15 Fundacja Szafa Gra 1 000,00 Dotację przyznano 

16 Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót 5 955,00 Dotację przyznano 

 

 



OGÓLNE PODSUMOWANIE 

 

LP. 
WSKAŹNIKI PRZYJĘTE W PROGRAMIE 

WSPÓŁPRACY W 2018 R. 
DANE 

1 
Liczba ogłaszanych konkursów na realizację 
zadań publicznych 

14 

2 
Liczba ofert złożonych przez podmioty 
programu na realizację zadań publicznych w 
konkursach 

45 

3 
Liczba złożonych przez podmioty programu 
ofert na realizację zadań publicznych w 
trybie małych grantów 

16 

4 

Liczba organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, które otrzymały dotację na realizację 
zadań publicznych (liczba zawartych umów) 

Liczba organizacji: 25 
Liczba zawartych umów: 52 

5 
Liczba rozwiązanych umów o realizację 
zadań publicznych 

0 

6 
Liczba umów zawartych w trybie art. 19a 
ustawy 

12 

7 
Liczba konsultacji przeprowadzonych z 
podmiotami programu w zakresie 
określonym w ustawie 

9 

8 
Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych z budżetu gminy na 
realizację zadań publicznych 

698 705,00 zł 

9 
Wielkość własnego finansowego i 
niefinansowego udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji projektów 

ok. 450 282,10 zł 

10 
Liczba osób objętych poszczególnymi 
projektami 

ok. 4 700 osób 

11 
Problemy we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Błędy i omyłki organizacji 
pozarządowych były na bieżąco 

korygowane 

12 
Liczba szkoleń oraz liczba osób w nich 
uczestniczących  

Liczba szkoleń: 9 
Liczba os. uczestniczących: 31 

13 
Ilość przeprowadzonych kontroli w miejscu 
realizacji zadań publicznych 

0 



Zakończenie 

Od maja 2018 r. Urząd Miasta realizował projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – 

podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – 

edycja 2018 r.” który był finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Głównym celem zadania było włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animację 

i edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, a także integrowanie młodzieży 

poprzez działania profilaktyczno-edukacyjno-integracyjne. Jednym z działań w ramach 

projektu była edukacja o wolontariacie oraz postawach społecznych.  

Wszystkie działania wprowadzane w zakresie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta 

Mikołów a Organizacjami Pozarządowymi są oparte o „Poradnik modelowej współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, który powstał w wyniku realizacji 

projektu systemowego pn.: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Poradnik rekomendowany jest przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   

 

 

Opracowanie merytoryczne 

Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Agnieszka Ganiek 

 

 

Zatwierdził 

Burmistrz Mikołowa 

Stanisław Piechula 

 

 


