
Załącznik do Uchwały Nr VII/43/15

Rady Miasta Lędziny

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Uchwałą XLII/307/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 listopada 2013r. przyjęty został „Roczny Program 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014”, 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 2014r., poz. 1118 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. z późniejszymi zmianami 
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 2014 był wynikiem kilkuletnich doświadczeń ze współpracy 
z organizacjami i podmiotami 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. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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- aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, wystaw plenerów, 
organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów

2. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami

3. działalność 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 
Burmistrza Miasta Lędziny Miejska Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu 
Miasta, Rady Miasta oraz organizacji pozarządowych.

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 2014r. Na realizację Programu 
przeznaczono kwotę 75.000,00 zł. następującym organizacjom:

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wysokość 
przyznanej 

dotacji

Wysokość 
rozliczonej 

dotacji
Klub Plastyka „Kontrast” aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji 

zajęć plastycznych, wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do 
galerii, BWA, muzeów

10.000,00 10.000,00

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 75.000,00 75.000,00

W ramach przyznanych środków finansowych na realizację w/w zadań publicznych zrealizowano między 
innymi następujące przedsięwzięcia:

1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wyposażenie pracowni 
w materiały plastyczne niezbędne podczas zajęć i warsztatów plastycznych, które były organizowane co tydzień 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zostały zorganizowane plenery malarskie oraz wystawy poplenerowe. 
Głównym celem pleneru był czeski Krumlov wpisany na listę UNESCO. W trakcie zwiedzania uczestnicy mogli 
poznać historię i zobaczyć wiele zabytków architektury renesansowej. Zorganizowany został również wyjazd do 
Muzeum Narodowego w Krakowie, w którym uczestnicy mogli podziwiać prace malarskie Olgi Boznańskiej. 
Środki przeznaczono między innymi na zakup materiałów plastycznych, zakup biletów wstępu do galerii, koszty 
transportu, usługę gastronomiczną.

2. z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: w ramach przyznanych środków stowarzyszenie zorganizowało dla swoich podopiecznych i ich 
rodzin wycieczkę rekreacyjno-integracyjną do Krakowa, w której udział wzięło 49 osób. Zorganizowana została 
również impreza integracyjna „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, która miała miejsce w restauracji „Pinocy”. 
Wzięło w niej udział około 200 osób, w tym 147 to osoby z niepełnosprawnością. Środki zostały przeznaczone 
między innymi na koszty transportu, usługę gastronomiczną, zakup artykułów niezbędnych dla przygotowania 
paczki mikołajowej.

3. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: został zapewniony przewóz dzieciom 
niepełnosprawnym z terenu miasta Lędziny w ramach realizacji obowiązku szkolnego o obowiązku nauki na 
zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Lędzinach. Adresatami zadania publicznego była 7 osobowa grupa w wieku od 8 do 24 lat zamieszkała na 
terenie miasta Lędziny i dowożona na zajęcia do OREW na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz ich powrót do domu. Środki te przeznaczono między innymi 
na ubezpieczenie i utrzymanie samochodu, którym były przewożone dzieci, wynagrodzenie osób pracujących przy 
realizacji zadania.

Podsumowując organizacje te wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. 
W przedsięwzięciach realizowanych w 2014 roku mogli uczestniczyć mieszkańcy, młodzież i dzieci z miasta 
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Lędziny. 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 w 100% otrzymane 
dotacje.
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