
Sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy

Gminy Mikołów 
z Organizacjami 

Pozarządowymi w 2021 r.

Biuro Organizacji Pozarządowych



Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Uchwałę nr 
XXXIII/306/2020 z dnia 24.11.2020 r., która określiła Roczny 

Program Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 
(zwanym dalej Rocznym Programem).

Podstawa prawna



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 Mikołowa nr 

686/277/20 z dnia 30 września 2020 roku.



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

Roczny Program zawierał m. in.:

• cele główne i cele szczegółowe,

• zasady współpracy,

• zakres przedmiotowy,

• formy współpracy,

• priorytetowe zadania publiczne,

• 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.



Strefa 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 - PRASÓWKA



Strefa informacyjna

• Organizacje przez cały 2021 r. miały 
dostęp do bezpłatnych konsultacji 
indywidualnych udzielanych przez 
pracowników Urzędu Miasta oraz 
operatora Centrum Aktywności 
Społecznej.

• Na bieżąco była prowadzona 
korespondencja z organizacjami 
pozarządowymi, gdzie Biuro Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta 
odpowiadało na wszystkie pytania.

Za pośrednictwem lokalnych mediów 
przekazywane były mieszkańcom 
Mikołowa informacje o realizacji zadań 
publicznych



Sfera 
Organizacyjna:

a) Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
regularnie uczęszczali w posiedzeniach Komisji 
Konkursowych.

Do Komisji Konkursowych swoich 
przedstawicieli zgłosili:

❖Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,

❖Centrum Społecznego Rozwoju,

❖O'RETY Fundacja Promująca Aktywność,

❖Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne



Sfera 
Organizacyjna:

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

c) Biuro Organizacji Pozarządowych 
aktywnie brało udział w działaniach 
realizowanych przez organizacje 
pozarządowe.



Strefa 
SzkoleniowaW 2021 roku zorganizowaliśmy 13 szkoleń 

stacjonarnych, 2 warsztaty wyjazdowe.

• Zakres: poznanie narzędzi partycypacji i 
kształtowania polityki społecznej przez 

NGO, pobudzenie kreatywności przy tworzeniu 
projektów, opracowania inicjatywy 

partycypacyjnej z metodologii tworzenia projektu 
oraz budżetu, źródeł finansowania projektów, 

aspektów prawnych współpracy JST-NGO.

•



Strefa 
Szkoleniowa-13 szkoleń stacjonarnych,

- 2 warsztaty wyjazdowe w 2 tematach (Warsztaty
„Akademia Lidera NGO”, Warsztaty „Budowanie
partnerstwa NGO-JST” w 5 terminach do wyboru.

- Warsztaty „Aktywny obywatel”

- Warsztaty design thinking

- Szkolenie „Prawne aspekty współpracy JST-NGO”

- Kawiarenki obywatelskie

- Szkolenie dot. funkcjonowania ciał doradczych
w gminie

- Szkolenie z pisania wniosków o dofinansowania dla 
organizacji pozarządowych



Biuro Organizacji Pozarządowych – Spotkanie 
konsultacyjne Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego



Inne formy pozafinansowej współpracy:

Zostało zorganizowane 3 wydarzenia mające na celu podkreślenie 
działań organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym i 

podziękowanie wolontariuszom za ich całoroczne zaangażowanie.

- Dzień Aktywności Społecznej

- Tworzenie Mikołowskiego Ogrodu Społecznego

- Gala Wolontariatu



• 29.03.2021 r. – zorganizowaliśmy spotkanie Burmistrza Mikołowa Stanisława 
Piechuli 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych ws. 800-lecia Mikołowa.

• 30.04. – 11.05.2021 trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji trybu 
działania Mikołowskiej Radu Działalności Pożytku Publicznego.

• 10.05.2021 odbyły się konsultacje społeczne w formie online odnośnie 
Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

• 10.06.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Forum Pełnomocników 
odpowiedzialnych za współpracę JST z NGO.

Inne formy pozafinansowej współpracy:



Inne formy pozafinansowej współpracy:

• 20.06.2021 wspieraliśmy organizację Tour de Konstytucja.
• 5.08.2021 zorganizowaliśmy spotkanie z organizacjami ws. lokali 

na Rynku 2.
• W I kwartale trwała kampania 1% dla mikołowskich NGO
• Biuro Organizacji Pozarządowych w ramach Centrum Aktywności 

Społecznej wspiera Mikołowski bazarek charytatywny.
• Biuro jest zaangażowane w inicjatywę GZM pn. „Łąki kwietne”.
• Zorganizowano spotkanie konsultacyjne wniosków o dofinansowanie w 

konkursie w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego – 17.02.2021 r.

• Organizacje pozarządowe były również zaangażowane w inne działania 
Gminy Mikołów i jednostek.



Inne formy pozafinansowej współpracy:

• Organizacje pozarządowe były również inicjatorami akcji charytatywnych, angażowały się 
w ogólnopolskie wydarzenia (WOŚP, Szlachetna Paczka).

• We współpracy z Biurem Rozwoju Systemów Informatycznych opracowaliśmy zbiór danych 
dla projektu GZM Data Store.

• Wzięliśmy udział w Forum Współpracy JST z NGO prowadzonym przez Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

• Bierzemy udział w realizacji „Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów 
terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” wraz z ZUK.

• „Śląska Przestrzeń Innowacji” podpisany został List Intencyjny na zapotrzebowanie realizacji 
zadań innowacyjnych w obszarze problemowym „rewitalizacja miast w wymiarze 
społecznym”.

• Braliśmy udział w projekcie pn.: „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom 
ekonomii społecznej”.



Dzień Aktywności Społecznej



Dzień Aktywności Społecznej



Mikołowski Ogród Społeczny



Gala Wolontariatu 2021



Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej
formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie

dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy
której działa. Zgodnie z Ustawą o Działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie.



Działalności Pożytku Publicznego
należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych,

o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w
sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.



Rada może:

1) powoływać ekspertów;

2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli
organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie,
a także przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych
z realizacją jej zadań.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania 
Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku określiła Uchwała nr 
XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r.



W skład Rady wchodzą:

1) Ewelina Kukla, Ewa Chmielorz

2) Agnieszka Ganiek, Sabina Grzywok

3) Mateusz Eichner, Sławomir Fudala, Mariusz Paździor, Miłosz Ryguła, Michał
Kuszka

Członkowie Rady, reprezentujący organizacje pozarządowe, zostają wybrani 
spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Członków 
Rady reprezentujących Radę Miejską wskazuje Rada Miejska. Członków Rady 
reprezentujących Burmistrza wskazuje Burmistrz.



Centrum 
Aktywności 
Społecznej

Jest to miejsce ogniskujące organizacje 
pozarządowe, grupy inicjatywne oraz 

mieszkańców chcących zaangażować się 
w działania na rzecz Mikołowa.

Obecnie zlokalizowane jest przy ul. Jana Pawła II 4 
oraz Rynku 2 a w przyszłości przy ulicy Wojciecha 

14.



W jaki sposób CAS może 
pomóc mieszkańcom i NGO?

Poprzez:

• Indywidualne doradztwo,

• Konsultacje w zakresie: prawnych 
aspektów funkcjonowania organizacji 
pozarządowych i podmiotów 
ekonomii społecznej,

• Pozyskiwanie środków finansowych,

• Zarządzanie projektami,

• Wsparcie w prowadzeniu księgowości 
w organizacjach pozarządowych,

• Działalność na rzecz lokalnej 
społeczności.



Do dyspozycji NGO i mieszkańców są:

• 1.06. – Sala A – 46m2 – większa część Sali 
konferencyjnej (ruchoma ścianka działowa 
zamknięta, wejście od szatni).

• 1.08. – Sala B – 32,8m2 mniejsza część Sali 
konferencyjnej (ruchoma ścianka działowa 
zamknięta, wejście od aneksu kuchennego).

• Sala A-B – cała sala konferencyjna, 2 wejścia
(od szatni i od aneksu).

• 1.03. – Sala Kreatywna – salka wyposażona w 
komputer dla osób z niepełnosprawnościami, kanapa 
i dwa fotele.

• 2.07. – Salka spotkań 15,37 m2 (10 krzeseł ) – na 
wyłączność Punkt Wsparcia Środowiskowego, Rada 
Seniorów w Mikołowie oraz Społeczna Rada ds. osób 
z niepełnosprawnościami w Mikołowie.



• Wyposażenia sal konferencyjnych:

• składane krzesła i stoły mieszczące 70 osób,

• rzutniki,

• flipcharty,

• tablice magnetyczne na ścianach,

• wieszaki na ubrania,

• nagłośnienie (mikrofon + głośniki),

• tablica sucho ścieralna,

• laptop do prezentacji.

Całość budynku wyposażona jest w WiFi.

Kalendarz rezerwacji sal znajduje się na 
stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu, rezerwacji 

można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy 
znajdujący się na stronie internetowej.

Do dyspozycji NGO i mieszkańców są:

http://www.ngo.mikolow.eu/


Centrum Aktywności Społecznej



Współpraca
finansowa

Otwarte konkursy ofert



Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota udzielonych dotacji: 179 000,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja

1
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

Powrót

KLUB ABSTYNENTA "POWRÓT": POMOC OSOBOM 
UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU (I INNYCH SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH), ICH RODZINOM I BLISKIM
57 000,00

2
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

Powrót

MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻOWY: 
DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA, RÓWIEŚNICZA, 

EDUKACYJNA I PROZDROWOTNA
18 000,00

3
Mikołowskie Stowarzyszenie 
Pomocy Psychospołecznej i 

Profilaktyki „Zmiana”

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Zadanie 3: Prowadzenie punktu informacyjno-

konsultacyjnego, poza psychoterapią. Wsparcie dla 
mieszkańców Gminy Mikołów

104 000,00



Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób

Kwota udzielonych dotacji: 50 000,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania
Udzielona 

dotacja

1

Fundacja Pomoc 
Dzieciom ULICA Nowa Abisynia 50 000,00 zł



Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota udzielonych dotacji: 55 798,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja

1
O'RETY - Fundacja Promująca 

Aktywność
O’Rety! Co w trawie piszczy, czyli odkryj 

skarby Mikołowa!
7 900,00 zł

2 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne
Rysunkowa Historia Mikołowa - komiks z 

okazji 800-lecia Mikołowa
11 500,00 zł

3
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Mikołowskiej
1,2,3 Grasz TY! 10 500,00 zł

4 Stowarzyszenie "Uśmiech" Mikołów - MOJE MIEJSCE, MÓJ DOM 8000,00 zł

5 Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne
Omnia, vincit, amor – Mokierski Chór 

Kameralny 2021
8 898,00 zł

6
Polski Związek Niewidomych Okręg 

Śląski Koło w Mikołowie
OBRAZY, DŹWIĘKI, SŁOWA 9 000,00 zł



Działania na rzecz organizacji pozarządowych
Kwota udzielonych dotacji: 120 000,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania
Udzielona 

dotacja

1

Centrum 
Społecznego 

Rozwoju
Centrum Aktywności Społecznej 120 000,00 zł



Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Kwota udzielonych dotacji: 50 000,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania
Udzielona 

dotacja

1

Fundacja Zakątek 
Pokoleń Dziarski Senior - zajęcia profilaktyczno-

aktywizujące dla mikołowskich seniorów

50 000,00 zł



Ratownictwo i ochrona ludności

Kwota udzielonych dotacji: 29 999,68 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania
Udzielona 

dotacja

1

Związek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Miejskiego 

w Mikołowie

,,Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie 
wymagamy" 29 999,68zł



Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym - organizacja półkolonii

Kwota udzielonych dotacji: 18 610,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja

1 ZHP Hufiec Ziemi Mikołowskiej Leśni tropiciele przygód - organizacja półkolonii 9 610,00

2 Stowarzyszenie UŚMIECH UŚMIECH od ucha do ucha! 8 640,00



W dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

Kwota udzielonych dotacji: 34 000,00 zł

Lp.
Nazwa 

Organizacji
Tytuł zadania

Udzielona 
dotacja

1
Centrum 

Społecznego 
Rozwoju

Zadanie publiczne w dziedzinie 
pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównania 

szans tych rodzin i osób poprzez 
prowadzenie punktu zbiórki 

odzieży i żywności dla 
mieszkańców Gminy Mikołów.

34 000,00 zł



Pomoc społeczna
Kwota udzielonych dotacji: 15 950,00 zł

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania
Udzielona 

dotacja

1
Centrum Społecznego 

Rozwoju

Zadanie 2: Spotkania 
aktywizująco -
integracyjne

15 950,00 zł
2021 - 3 190,00

2022 – 12 760,00



Pomoc społeczna - rozwożenie posiłków - 72 800,00 zł

Kwota udzielonych dotacji: 00,00 zł

Konkurs został unieważniony, 
nie wpłynęła żadna oferta.



Dziedzina
Kwota udzielonych 

dotacji

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 179 000,00

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji
Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów ,,Razem dla siebie –
edycja 2021”

50 000,00

Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 55 798,00

Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych 120 000,00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 50 000,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja
półkolonii

18 610,00

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

34 000,00

Ratownictwo i ochrona ludności 29 998,68

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

15 950,00
w tym:

2021 - 3 190,00
2022 – 12 760,00



TRYB POZAKONKURSOWY
tzw. Małych Grantów (art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Lp. Nazwa organizacji
Kwota 

udzielonej 
dotacji

Informacja czy dotacja 
została udzielona

1 Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 3 000,00 Dotację przyznano
2 Sweet Designer Non Profit Sp.z.o.o. 3 000,00 Dotacji nie przyznano
3 Fundacja Wolne Miejsce 2 000,00 Dotacji nie przyznano
4 Sweet Designer Non Profit Sp.z.o.o. 3 000,00 Dotację przyznano

5 O’RETY Fundacja Promująca Aktywność 10 000,00
Organizacja wycofała 

ofertę
6 O’RETY Fundacja Promująca Aktywność 10 000,00 Dotację przyznano
7 Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat 4 975,00 Dotację przyznano
8 Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków 3 000,00 Dotację przyznano
9 Mikołowski Klub Hodowców Kanarka Kolorowego 5 000,00 Dotację przyznano

10
Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci 

Ratunkowej
1 800,00 Dotacji nie przyznano

11 Fundacja SiMedical 9 725,00 Dotacji nie przyznano
12 Stowarzyszenie ,,SILOE” 3 500,00 Dotacji nie przyznano
13 ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej 10 000,00 Dotację przyznano
14 Stowarzyszenie „SILOE” 2 000,00 Dotację przyznano



Inicjatywa Lokalna
Inicjatywa lokalna stanowi najwyższą 

formę partycypacji społecznej, 
w której mieszkańcy razem i na równi 
z samorządem podejmują się realizacji 

zadań publicznych. 
W przyjętej formule wykonywania 
inicjatywy lokalnej należy zatem 

dopatrywać się wzmocnienia 
konstytucyjnej zasady pomocniczości 

poprzez wspieranie aktywności 
obywateli, a także idei społeczeństwa 

obywatelskiego.



• W 2020 r. zaktualizowano dokumenty niezbędne do 
prawidłowej realizacji zadań publicznych w ramach 
Inicjatyw Lokalnych.

• Utraciła moc uchwała nr XXXI/629/2017 Rady Miejskiej 
Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

• Aktualnie tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o 
realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 
określa Uchwała nr XXVII/258/2020 Rady Miejskiej 
Mikołowa.

• Zaktualizowano również dokumenty niezbędne do 
realizacji Inicjatyw Lokalnych wprowadzając Zarządzenie 
Burmistrza Mikołowa nr 622/213/20 z dnia 
21.07.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru 
sprawozdania oraz szczegółowego trybu realizacji zadań 
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.



Inicjatywa Lokalna

Lp. Nazwa 
wnioskodawcy

Tytuł zadania Wartość 
zadania

Wkład 
wnioskodawcy

Skierowana 
do realizacji

Uwagi

1 Marzena Griner,
Katarzyna Kłoska,

Grażyna Janusek

Stworzenie Zielonej 
Przyszkolnej Klasy

18 747,00 10 000,00 Tak

2 Sławomir Fudala,
Weronika Papiesz,
Bartłomiej Gabryś

Park Ruchu dla 
najmłodszych 

użytkowników dróg 
mikołowskich

27 005,05 3 010,00 Tak



Ogólne podsumowanie

LP. WSKAŹNIKI PRZYJĘTE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY W 2020 R. DANE

1 Liczba ogłaszanych konkursów na realizację zadań publicznych 9

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

21

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

14

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: 19
Liczba zawartych umów: 26

5 Liczba rozwiązanych umów o realizację zadań publicznych 0

6 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy 8

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

17

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

671 212,68 zł

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

ok. 744 673,00 zł

10 Liczba osób objętych poszczególnymi projektami ok. 4 255 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: 20

Liczba os. uczestniczących: ok 90

13 Ilość przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji zadań publicznych 0



Relacja
fotograficzna
wybranych
projektów
i wydarzeń



Stowarzyszenie Uśmiech
projekt pn. ,,UŚMIECH od ucha do ucha"

Hufiec Ziemi Mikołowskiej projekt
pn. „Leśni tropiciele przygód”.



O'RETY Fundacja Promująca
Aktywność

projekt pn.: "O'RETY! Foto, 
Miko, bajki!"



Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych



Zakończenie

Urząd Miasta Mikołów korzystając

z wszystkich możliwych rozwiązań

prawnych wspierał organizacje pozarządowe

w ich codziennej działalności tak,

aby działacze mogli nadal realizować

swoją misję społeczną i wspierać

mieszkańców Mikołowa mimo pandemii.



Zakończenie

• Stosujemy najwyższe standardy „Poradnika modelowej 
współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych”, który powstał w wyniku realizacji projektu 
systemowego „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.



Dziękujemy 
za uwagę

Opracowanie:

Biuro Organizacji Pozarządowych

Agnieszka Ganiek - Kierownik

Monika Tajs - Podinspektor


