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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

MIKOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI ZA ROK 2016. 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Uchwałę nr XIV/333/2015 Rady 

Miejskiej Mikołowa z dnia 24.11.2015 r, która określiła program Współpracy Gminy 

Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 

na rok 2016. 

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, 

Informacja o konsultacjach oraz możliwości wnoszenia uwag została również zawarta 

w Zarządzeniu Burmistrza nr 400/373/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku. 

 

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

i o wolontariacie, roczny program współpracy Gminy Mikołów na 2016 r. 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 wynosiła co najmniej 800 000,00 zł. 

 

(Powyższa kwota dotyczyła środków planowanych. Ostateczną wysokość środków 

przeznaczonych na realizację programu określiła Uchwała Budżetowa na 2016 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 i Wolontariatu 

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 Grantach;  

 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 2016 r. miały dostęp do bezpłatnych konsultacji indywidualnych 

udzielanych przez pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.  

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

pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 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 Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; 

c) Pracownicy Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu aktywnie brali 

udział w działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
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3. Sfera szkoleniowa 

a) 27.01.2016 – szkolenie z obsługi generatora ofert 

b) 16.05.2016 – szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej, pozyskiwania środków 

na działalność z Unii Europejskiej  

c) Cykl warsztatów pt.: „Jak przeżyć dotację” 

 16.08.2016 – Postaw na promocję 

 20.09.2016 – Dokumentacja finansowo – księgowa 

 18.10.2016 – Ochrona danych osobowych 

 3.12.2016 – Ewaluacja  

d) 11.10.2016 – szkolenie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, 

Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego.  

e) 14.12.2016 – warsztaty z obsługi generatora ofert i sprawozdań 

 

Dodatkowo mikołowskie organizacje pozarządowe wzięły udział w projekcie Akademia 

Badań Społecznych – cykl szkoleniowy poświęcony metodom i technikom prowadzenia badań 

społecznych, a także szereg indywidualnych konsultacji. Zajęcia prowadzili adiunkci 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 26.10.2016 r.  

 

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 – 4.06.2016 r. 

b) Dzień Seniora – 30.09.2016 r.  

c) Dzień Wolontariusza – 5.12.2016 r. 

Dodatkowo: 

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

m.in. w Dni Mikołowa. 

 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. 
Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej 

41 280,00 
Organizacja odstąpiła od 
podpisania umowy  
 

2. 

Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej w roku 
2016 – świadczenie usług 
opiekuńczych dla mieszkańców Gminy 
Mikołów 

0,00 Nie udzielono dotacji 

3. 

Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej w roku 
2016 – świadczenie usług schronienia 
wraz z wyżywieniem i zapewnienie 
niezbędnych warunków socjalnych dla 
bezdomnych Gminy Mikołów 

0,00 
Konkurs został 
unieważniony ze względu 
na brak złożonych ofert 

4. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

238 063,00  

5. 

Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej - 
Realizacja Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

52 490,00  

6. 

Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej – 
świadczenie usług schronienia wraz 
z wyżywieniem i zapewnieniem 
niezbędnych warunków socjalnych dla 
bezdomnych Gminy Mikołów 

140 100,00  

7. Ratownictwo i ochrony ludności 29 400,00  

8. Promocja i organizacja wolontariatu 10 440,00  

9. 
Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej 

3 210,00  

10. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

40 000,00 

Ostatecznie udzielono 
dotacji w kwocie 32 600,00, 
jedna z organizacji 
odstąpiła od podpisania 
umowy 
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11. Ochrona i promocja zdrowia 28 419,00 

Ostatecznie udzielono 
dotacji w kwocie 23 639,00, 
jedna z organizacji 
odstąpiła od podpisania 
umowy 

12. 
Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

0,00 
Konkurs został 
unieważniony ze względu 
na brak złożonych ofert 

13. 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 
realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – I edycja 

37 800,00  

14. 
Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

5 090,00  

15. 
Wzmocnienie pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej 

0,00 Konkurs został odwołany  

16. 
Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

4 910,00  

17. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

14 462,00  

18. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

25 000,00  
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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 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 10 000,00 Dotację przyznano 

2 Stowarzyszenie Nasz Bujaków 6 000,00 Dotację przyznano 

3 Stowarzyszenie Uśmiech 4 910,00 Dotację przyznano 

4 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne 6 588,00  Dotację przyznano 

5 
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy 
Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA 

6 770,00 Dotację przyznano 

6 
Stowarzyszenie Amazonek Powiatu 
Mikołowskiego 

2 200,00 Dotację przyznano 

7 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 10 000,00 Dotację przyznano 

8 
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy 
Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA 

4 920,00 Dotację przyznano 

9 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 0,00 
Dotacja nie została 
przyznana 

10 
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy 
Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA 

0,00 
Dotacja nie została 
przyznana 

11 
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy 
Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA 

0,00 
Dotacja nie została 
przyznana 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNE PODSUMOWANIE 

 

LP. 
WSKAŹNIKI PRZYJĘTE W PROGRAMIE 

WSPÓŁPRACY W 2016 R. 
DANE 

1 
Liczba ogłaszanych konkursów na realizację 
zadań publicznych 

18 

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

55 

3 
Liczba ofert złożonych przez podmioty 
programu na realizację zadań publicznych 

55 (w konkursach ofert)  
+ 11 (małe granty)  

= 66 

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: 23 
Liczba zawartych umów: 41 

5 
Liczba rozwiązanych umów o realizację 
zadań publicznych 

0 

6 
Liczba umów zawartych w trybie art. 19a 
ustawy 

8 

6 
Liczba konsultacji przeprowadzonych z 
podmiotami programu w zakresie 
określonym w ustawie 

5 

7 
Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych z budżetu gminy na 
realizację zadań publicznych 

668 592,00 zł 

8 
Wielkość własnego finansowego i 
niefinansowego udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji projektów 

Wkład finansowy: 214 229,791 
Wkład osobowy: 238 376,902 

9 
Liczba osób objętych poszczególnymi 
projektami 

16 6923 

10 
Problemy we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Błędy i omyłki organizacji 
pozarządowych były na bieżąco 

korygowane.  

11 Szkolenia, ilości osób uczestniczących 
Liczba szkoleń: 8  

+ cykl Akademii Badań Społecznych 
Łączna liczba uczestników szkoleń: 74 

12 
Ilość przeprowadzonych kontroli w miejscu 
realizacji zadań publicznych 

7 

                                                 
1 Składowe wkładu finansowego: środki finansowe własne organizacji, środki finansowe z innych źródeł. 
2 Świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji. 
3 Oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych. 



Zakończenie 

Wszystkie zmiany 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 

Wydział Spraw Społecznych 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

Burmistrz Mikołowa 

 

 

 

 

 

 


