
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/364/14 

Rady Miasta Lędziny 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201 3 

 Uchwałą nr XXVIII/213/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada 2012r. przyjęty został „Roczny 
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało 
z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), nakładającego na organ samorządu 
terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3. Niniejszy Program został uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych 
w sposób określony w uchwale nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12. 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Program na rok 2013 był wynikiem kilkuletnich doświadczeń ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie gminy Lędziny. Aktywna działalność tych organizacji jest istotną cechą 
społeczeństwa obywatelskiego, elementem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje 
pozarządowe, które skupiają coraz większą liczbę aktywnych obywateli poczuwających się do 
odpowiedzialności za rozwój lokalnych społeczności, coraz wyraźniej stają się odpowiednim partnerem gminy 
Lędziny do realizacji zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny określona w Programie odbywała się 
w oparciu o zasady: 

1. pomocniczości – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych, 
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich 
wykonanie w sposób profesjonalny i terminowy, 

2. suwerenności stron - gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją 
autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej 
strony, 

3. partnerstwa – współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych 
korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, 
m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, sugerowaniu zakresu 
współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje, 

4. efektywności – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich 
i bardziej skutecznych działań, dążąc do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, 

5. uczciwej konkurencji – zarówno gmina, jak i organizacje pozarządowe działają zgodnie z prawem 
i dobrymi obyczajami, 

6. jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Celem Programu była integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, 
prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców oraz zwiększenie udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i kreowaniu lokalnej polityki. Zakres zadań objętych 
programem obejmował wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, możliwych do 
realizacji w gminie zgodnie z jej potrzebami. Uchwalono w Programie jako priorytetowe- zadania 
z następujących sfer: 

1. O chrona i promocja zdrowia 
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- badanie dzieci i młodzieży z gminy Lędziny względem możliwości czynnego uprawiania sportu

2. K ultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, wystaw plenerów, 
organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów 

- przygotowanie i wydanie publikacji książkowej, upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Anielina Fabery - 
mieszkańca miasta, pierwszego dyrektora szkoły górniczej, radnego, działacza społecznego, muzyka, plastyka 
amatora

3. D ziałalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami 

4. D ziałalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

- zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych 
i oświatowo-rehabilitacyjnych 

Do opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych  została powołana Zarządzeniem 

nr 0050/418/12 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 23.11.2012 r. Miejska Komisja Konkursowa, 
w następującym składzie: 

1.  Alicja Bobiec - Przewodnicząca Komisji 

2.  Krzysztof Bednarczyk – Członek Komisji 

3.  Anna Gryc - Członek Komisji 

4.  Błażej Musioł  - Członek Komisji 

4.  Edward Urbańczyk- Członek Komisji 

5.  Franciszek Musioł - Członek Komisji 

6. Krzysztof Balcarek - Członek Komisji 

W/w zadania pożytku publicznego były realizowane w zgodzie z przyjętym Programem, jako zadania 
powierzone, finansowane z budżetu miasta w okresie od stycznia do grudnia 2013r. Na realizację Programu 
przeznaczono kwotę 97.000,00 zł. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert konkursowych na realizację 
zadań pożytku publicznego.  Po przeprowadzeniu analizy ofert komisja konkursowa wnioskowała o przyznanie 
wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych poszczególnym organizacjom: 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wysokość 
przyznanej 

dotacji

Wysokość 
rozliczonej 

dotacji
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Rehabilitacji „Reha-
Vita 

Badanie dzieci i młodziezy z gminy Lędziny względem możliwości 
czynnego uprawiania sportu 

15.000,00 15.000,00

Klub Plastyka „Kontrast”  aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji 
zajęć plastycznych, wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do 
galerii, BWA, muzeów 

 12.000,00  12.000,00

Towarzystwo Kulturalne im. 
Anielina Fabery 

przygotowanie i wydanie publikacji książkowej, upamiętniającej 
100 rocznicę urodzin Anielina Fabery - mieszkańca miasta, 
pierwszego dyrektora szkoły górniczej, radnego, działacza 
społecznego, muzyka, plastyka amatora 

5.000,00 4.999,59

Lędzińskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i ich 
Rodzin 

integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób 
z niepełnosprawnościami 

10.000,00 10.000,00

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 
Błogosławiona Karolina 

zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-
rehabilitacyjnych 

55.000,00 55.000,00

OGÓŁEM 97.000,00 96.999,59

 Burmistrz Miasta Lędziny przyznał dotacje stowarzyszeniom uczestniczącym w konkursie w wielkości 
wnioskowanej przez komisję konkursową. Organizacje te wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych 
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projektów. W przedsięwzięciach realizowanych w 2013 roku uczestniczyli mieszkańcy, młodzież i dzieci 
z miasta Lędziny. Pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta zajęli 
się obsługą konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych, przyjętych Programem, udostępniali niezbędne 
formularze i udzielali konsultacji na temat ich wypełniania. Konsultowano z organizacjami pozarządowymi 
projekty aktów normatywnych, w tym m.in. Program Współpracy. Organizacje pozarządowe na bieżąco były 
informowane o wszelkich planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach poprzez stronę 
internetową miasta. W ramach współpracy pozafinansowej organizacje miały możliwość przesyłać informacje 
na temat różnorodnych działań, towarzyszących realizacji zadania, które były zamieszczane na stronie 
internetowej miasta oraz przekazywane do gazety samorządowej BIL „Lędziny teraz!”. W ten sposób gmina 
Lędziny promowała i pomagała w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji pozarządowych, działających na jej 
terenie. Sprawozdania z realizacji zadań publicznych złożone przez stowarzyszenia dotowane przez Urząd 
Miasta zostały sprawdzone merytorycznie i finansowo przez pracowników branżowego wydziału. W stosunku 
do złożonych sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag. Stowarzyszenia wykorzystały otrzymane dotacje 
w 100%, poza jedną, otrzymaną przez Towarzystwo Kulturalne im. A. Fabery, która dokonała zwrotu 
niewykorzystanej kwoty 0,41 zł. na konto urzędu.
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