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Wstęp
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy obejmuje szeroki wachlarz działań, mieszczący się w sferze zadań
publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które mogą być realizowane w zależności od rzeczywistych
potrzeb organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
przedmiotowej ustawy oraz gminy.
1. Podstawa prawna
Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakłada obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku
publicznego na rok 2015, uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 25 września
2014 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25.09.2014 roku.
2. Cel Programu współpracy
Celem Programu współpracy była efektywna i skuteczna realizacja przez gminę zadań
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi
w zakresie pożytku publicznego, szczególnie w obszarach: nauki, edukacji, oświaty
i wychowania, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku publicznego
i bezpieczeństwa mieszkańców, ratownictwa i ochrony ludności - pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych oraz promocji na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
3. Zakres przedmiotowy, cele szczegółowe i priorytetowe zadania publiczne
Współpraca gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące obszary
działania:
Koordynator

Lp.

Obszar działania

1.

Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

1)

Wsparcie dla osób potrzebujących

2)

Wsparcie dla osób starszych

3)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub
ciężko chorych

4)

Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka

5)

Ekonomia społeczna
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2.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców

Straż Miejska

4.

Kultura i sztuka

5.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

6.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wydział Kultury
UM (szczegółowe
informacje
w załącznikach nr 6,
7, 8)

7.

Kultura fizyczna

8.

Turystyka i krajoznawstwo

9.

Ratownictwo i ochrona ludności – pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych

10.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
(szczegółowe
informacje
w załącznikach nr 4,
5)

11. Ochrona i promocja zdrowia

Miejskie Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa UM
(szczegółowe
informacje
w załącznikach nr 2,
3)

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój
Zamek Cieszyn
techniki
Zadania z obszaru: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zrealizowane zostały w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2015,
uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 25 września 2014 roku, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XLVIII/494/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2014 roku
i nie są ujęte w niniejszym Sprawozdaniu (Raport z realizacji GPPiRPA oraz PN Miasta
Cieszyna na rok 2015 został przedłożony na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 24 marca
2016 roku) oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016, uchwalonego przez Radę Miejską
Cieszyna w dniu 24 kwietnia 2014 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/443/14
z dnia 24.04.2014 roku i nie są ujęte w Sprawozdaniu (sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
zostanie przedłożone na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w maju 2016 roku).
12.

Zadania z obszaru: „Ratownictwo i ochrona ludności - pomoc ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych”, zrealizowane zostały przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W 2015 roku, w związku z niewystąpieniem zagrożeń wywołanych przez czynniki
atmosferyczne, techniczne, biologiczne itp., nie było potrzeby podejmowania współdziałania
ze stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego w zakresie bezpośredniej
ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców.
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Niemniej jednak, utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Cieszyna - głównie w zakresie wypełnienia ustawowych zadań
nałożonych na gminę, tj. ponoszenia na rzecz jednostek OSP kosztów wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczenia,
okresowych badań lekarskich. Na pokrycie bieżących wydatków poniesiono nakłady
w wysokości 174.326,58 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych współpracowano m.in z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym, dokonując analiz zagrożeń na obszarach wodnych.
W ramach przedmiotowej ustawy udzielono także, w trybie uproszczonym, dotacji
w wysokości 1.000,00 zł na zadanie pn. „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne wśród
dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół”. Zadanie koncentrowało się na przeprowadzeniu
działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
poprzez uświadamianie dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożeń związanych z wykorzystaniem
tychże obszarów. W zajęciach uczestniczyło około 450 dzieci ze szkół podstawowych.
Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych, przyznano dotację:
- w wysokości 30.000 zł na remont garażu w remizie OSP Cieszyn-Krasna na potrzeby
garażowania średniego samochodu pożarniczego.
Zadania z obszaru: „Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców” zostały
zrealizowane poprzez działania o charakterze prewencyjno - wychowawczym.
Ważną częścią działalności Straży Miejskiej w Cieszynie w 2015 roku była również realizacja
uchwalonego na lata 2010 - 2015 przez Radę Miejską Cieszyna Gminnego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn”, który obejmuje następujące obszary działań:
restrykcyjno-represyjny, prewencyjno-wychowawczy, porządkowy, komunikacyjny, zagrożeń
kryzysowych oraz promocyjno-informacyjny.
Sprawozdanie z jego realizacji za rok 2015 zostało przedstawione na sesji Rady Miejskiej
Cieszyna w lutym 2016 roku.
4. Zasady współpracy
Współpraca pomiędzy gminą Cieszyn a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego odbywała się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Przy realizacji zadań publicznych obowiązywała zasada pomocniczości, zgodnie z którą
samorząd ograniczał sferę swojej ingerencji w życie społeczności lokalnej do niezbędnego
minimum wymaganego przez prawo, wspierając jednocześnie inicjatywy społeczne, które
uznał za najbardziej efektywny sposób rozwiązywania problemów mieszkańców gminy.
5. Formy współpracy
5.1. Formy współpracy obejmowały:
5.1.1. współpracę finansową, w tym zlecanie zadań w trybie powierzania
(dotacja samorządu pokrywa 100% kosztów realizacji zadania) lub wspierania (dotacja
pokrywa tylko część kosztów) ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
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5.1.2.

pomoc informacyjną.

Poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne, odpowiedzialne
za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie
pożytku publicznego przekazywały informacje na temat dostępnych funduszy pochodzących
spoza budżetu gminy Cieszyn oraz udzielały informacji o zmianach w prawie oraz
współpracowały z organizacjami pozarządowymi w następujący sposób:
1) Wydział Organizacyjny, Wydział Kultury oraz Biuro Promocji, Informacji i Turystyki
Urzędu Miejskiego:
Gmina Cieszyn promowała działalność organizacji, w wydawanych przez Urząd Miejski,
„Wiadomościach Ratuszowych”, na stronie internetowej: www.cieszyn.pl oraz poprzez
udostępnianie wybranych tablic informacyjnych w centrum miasta; wspierała organizacje
pozarządowe materiałami promocyjnymi wydanymi przez Urząd Miejski, podczas
uczestniczenia w wydarzeniach stwarzających okazję do promocji gminy oraz wspierała
działania organizacji pozarządowych, w tym informowała o wydarzeniach kulturalnych,
imprezach, koncertach itp. w materiałach wydawanych przez Urząd Miejski (kalendarze)
oraz artykułach prasowych.
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Gmina Cieszyn wspierała organizacje w ich staraniach o zaangażowanie jak największej liczby
wolontariuszy do udziału w projektach skierowanych do społeczności lokalnej, między
innymi poprzez bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wolontariuszy pracujących na rzecz
organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej. Ulga przysługiwała
na podstawie zaświadczeń wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek wydawał zaświadczenia dla wolontariuszy pracujących w organizacjach
pozarządowych, uprawniające ich do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
w obrębie Cieszyna.
W roku 2015 łącznie wydano 8 zaświadczeń, w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty – 8.
Organizacje pozarządowe promowały gminę poprzez umieszczanie logo miasta, nazwy lub
herbu na wydawanych przez siebie materiałach, ubiorach, na stronie internetowej
www.ngo.cieszyn.pl.
Gmina Cieszyn w roku 2015 nie ogłosiła otwartych konkursów ofert na realizację zadań,
wymienionych w punktach 3 oraz 12 oraz żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła
oferty z własnej inicjatywy na te zadania.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” został
zorganizowany cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia związane były
z realizowaniem zadań publicznych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (w tym: sporządzenie ofert, rozliczenie, sprawozdawczość), a także
wprowadzeniem nowego narzędzia, jakim było uruchomienie platformy elektronicznej Generatora eNGO z funkcją kalkulatora korzyści społeczno-ekonomicznych www.engo.org.pl,
za pomocą której organizacje mogły zgłaszać oferty realizacji zadań publicznych, natomiast
przedstawiciele samorządu terytorialnego zamieszczali informacje o otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych, informacje o naborze do komisji konkursowych, itp.
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5.1.3.

konsultowanie projektów aktów prawnych.

W gminie Cieszyn w roku 2015 zostały przeprowadzone konsultacje następujących
projektów uchwał:
1. projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na
2016 rok;
2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2011 z dnia 30 sierpnia 2011
r. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
3. projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza realizowanych
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji przyjętego przez Radę Miejską
Cieszyna Uchwałą nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2014 r.;
4. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
5. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne;
6. projektu uchwały w sprawie określenia zasad używania nazwy „Cieszyn” w znakach
towarowych;
7. projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu porządkowego dla cmentarzy
komunalnych w Cieszynie;
8. projektu uchwały dotyczącego określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert;
9. projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych
w Cieszynie;
10. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/132/11 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
gimnazjów oraz granic ich obwodów;
11. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/85/99 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granic ich obwodów;
12. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, realizowanych na terenie gminy Cieszyn;
13. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/15 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza, realizowanych
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji;
14. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i bagażu
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środkami komunikacji miejskiej oraz osób uprawnionych do korzystania z ulg
w przewozach komunikacją miejską;
15. projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne;
17. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/12 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Cieszyn;
19. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/450/05 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia przez gminę Cieszyn zadania
z zakresu właściwości powiatu cieszyńskiego;
20. projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości;
21. projektu uchwały w sprawie funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń,
z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie
gminy Cieszyn;
22. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/11 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę Cieszyn;
23. projektu uchwały Klubu Radnych Rady Miejskiej Cieszyna „Cieszyński Ruch Społeczny”
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia
2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym;
24. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
25. projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
26. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym;
27. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i bagażu
środkami komunikacji miejskiej oraz osób uprawnionych do korzystania z ulg
w przewozach komunikacją miejską;
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28. projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury i opieką nad zabytkami;
29. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza
obwodem, do szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym
jest gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów;
30. projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka i warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich
w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
31. projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Cieszyn;
32. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.1.4

tworzenie zespołów doradczo-inicjatywnych.

1. W gminie Cieszyn w roku 2015, Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna,
powołana Zarządzeniem Nr 690/II/2007 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17
września 2007 roku, zaopiniowała 79 wniosków z obszaru kultury fizycznej
oraz turystyki i krajoznawstwa, w tym:
 19 wniosków z obszaru turystyki i krajoznawstwa;
 44 wniosków z obszaru kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych);
 16 wniosków z obszaru kultury fizycznej (organizacja szkoleń sportowych).
2. Zarządzeniem Nr 0052.132.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014
roku została powołana Komisja do spraw opiniowania projektów realizowanych przez
Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Komisja w roku 2015 zaopiniowała:
 projekt - „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S – ul. Pikiety
w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km”;
 projekt - „Remont chodnika ul. Wyższa Brama w Cieszynie”.
5.1.5 realizacja umów o wykonanie inicjatyw lokalnych.
Na podstawie uchwały Nr XVII/177/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina Cieszyn w roku 2015 podpisała 2 umowy
o wykonanie inicjatyw lokalnych, w tym:
 1 umowa o wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej;
 1 umowa o wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej.
5.1.6. umowy partnerstwa lokalnego.
W roku 2015 MOPS był partnerem Obchodní akademie a Vyšši odborne školy sociálni
w Ostrawie przy realizacji projektu pod nazwą: „Zahraniční zkušenost jako prostředek
zkvalitnění sociální práce”, dofinansowanego z Programu Erasmus+.
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W projekcie wzięły udział 2 organizacje pozarządowe z terenu gminy Cieszyn: Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego „Więź”.
W ramach projektu, Ośrodek zorganizował miesięczny staż w kilku placówkach pomocowych
na terenie gminy Cieszyn, w tym także w Ośrodku.
W stażu udział wzięło 8 studentów z Republiki Czeskiej.
5.1.7. współpraca z
w Cieszynie.

Gminną

Radą

Działalności

Pożytku

Publicznego

Na wniosek organizacji pozarządowych, w roku 2014 w gminie Cieszyn została powołana
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, w skład której weszli:
 przedstawiciele Rady Miejskiej Cieszyna - 2 osoby;
 przedstawiciele reprezentujący Burmistrza Miasta Cieszyna - 4 osoby:
- pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego;
- pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego;
- pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani podczas ogłoszonego, przez
Burmistrza Miasta Cieszyna, naboru do składu GRDPP w Cieszynie - 6 osób.
W związku z rezygnacją z członkostwa przedstawiciela Rady Miejskiej oraz trzech
przedstawicieli organizacji pozarządowych w roku 2015 nastąpiły zmiany w składzie
osobowym GRDPP.
Nowych członków Rady powołał Burmistrz po wskazaniu swojego przedstawiciela przez Radę
Miejską oraz po przeprowadzeniu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W roku 2015 odbyło się 14 posiedzeń GRDPP, na których podjęto 7 uchwał, w tym: 4
opiniujące programy miejskie, 2 w zakresie współpracy miasta z innymi jednostkami
samorządowymi (powiat cieszyński, Miasto Bielsko-Biała) oraz uchwałę zmieniającą
Regulamin pracy GRDPP.
Ważnym elementem działalności Rady był udział jej przedstawicieli w pracach dwóch
zespołów roboczych:
 Zespole ds. budżetu obywatelskiego,
 Zespole ds. opracowania programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi.
Do prac w w/w zespołach Rada desygnowała po trzech swoich członków.
W ramach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego członkowie GRDPP zainicjowali i aktywnie
włączyli się w akcję informacyjno - promocyjną, której celem było wsparcie merytoryczne
mieszkańców oraz zachęcenie do przygotowania i składania projektów.
W miesiącu sierpniu członkowie GRDPP, wspólnie z innymi osobami wspierającymi ideę
budżetu obywatelskiego, pełnili dyżury na Rynku w Cieszynie.
W roku 2015, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie zaopiniowała
następujące projekty uchwał:
1. projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok
2016;
2. projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok
2016;
10

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2015

3. projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Cieszyn na rok 2016;
4. projekt uchwały w sprawie Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta
Cieszyna na lata 2015-2017 (opinia negatywna);
5. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
6. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
7. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielsko-Białą na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
8. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”.
5.1.8. wspieranie organizacji wynajmujących pomieszczenia na działalność
statutową.
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. wyraził zgodę na zwolnienie z ponoszenia opłat za
najem następujące organizacje pozarządowe w roku 2015:
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych –
Zarząd Koła Miejskiego;
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Ziemi Cieszyńskiej;
 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej;
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Cieszynie;
 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty.
5.1.9.

udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.

W roku 2015, gmina Cieszyn udzieliła rekomendacji następującym organizacjom
pozarządowym, współpracującym z gminą i ubiegającym się o dofinansowanie projektów
z innych źródeł publicznych:
 Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” na realizację
projektu pod nazwą: „Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji sportowej działającej przy
Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację usługi, polegającej na
zapewnieniu schronienia i całodobowego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu
gminy Skoczów, ze środków gminy Skoczów – Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skoczowie;
 Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację projektu pod nazwą:
„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2015” ze
środków publicznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
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Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację projektu pod nazwą:
„Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” w ramach konkursu grantowego
2015/2016, ogłoszonego przez Fundację „Dzieci Niczyje”;
Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację projektu pod nazwą:
Pomoc dzieciom - ofiarom przemocy” w ramach konkursu grantowego 2015/2016,
ogłoszonego przez Fundację „Dzieci Niczyje”;
Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego na realizację wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży, zakładającego przeprowadzenie programu terapeutycznego.
5.1.10 udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W roku 2015, w żadnej z komisji konkursowych nie wzięli udziału przedstawiciele organizacji
pozarządowych, pomimo ogłoszonych naborów na członków komisji.
5.2.

udzielanie pożyczek.

Gmina Cieszyn udzieliła pożyczek organizacjom pozarządowych oraz instytucjom będącym
organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych
środków pomocowych o charakterze refundacji, a także pożyczek organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3, w tym osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na realizację
zadań w sferze pożytku publicznego.
W roku 2015, gmina Cieszyn udzieliła pożyczek na łączną kwotę: 549.000,00 złotych
następującym organizacjom pozarządowym:
l.p.

1

2

Organizacja
pozarządowa
Stowarzyszenie
„Solidarność PolskoCzesko-Słowacka”
Stowarzyszenie
„Serfenta”

3

KS „MOSiR Cieszyn”

4

Stowarzyszenie
Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „OLZA”

Nazwa projektu

Międzynarodowy Festiwal
„Bez granic dla dzieci”.

Wysokość
pożyczki
w zł
Teatralny

100.000,00

„Niech żyje kosz. Plecionkarstwo jako
żywa tradycja w kontekście UNESCO w
sprawie
ochrony
niematerialnego
dziedzictwa kultury”.
„Transgraniczny toeloop”

130.000,00

Działalność
statutowa
związana
z
realizowanymi
projektami
współfinansowanymi ze środków Unii
Europejskiej (Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego) i środków dotacji
krajowej.

250.000,00

RAZEM:

549.000,00
12
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6.

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Zlecanie zadań publicznych w roku 2015 odbywało się poprzez wspieranie oraz powierzanie
zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych oraz trybu uproszczonego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2015 dotacje w ramach Programu współpracy dla organizacji pozarządowych były
przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz
w ramach tzw. procedury uproszczonej - z pominięciem otwartego konkursu ofert,
dla projektów o niewielkim zasięgu i okresie realizacji nie dłuższym niż 90 dni.
W roku 2015 zostało ogłoszonych 11 otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych, oraz przyznano w ramach tzw. trybu uproszczonego 13 dotacji dla organizacji
pozarządowych oraz 2 konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Nr
III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Cieszyn w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Jeden otwarty konkurs ofert został ogłoszony na podstawie uznania celowości realizacji
zadania publicznego oferty złożonej z własnej inicjatywy przez organizację pozarządową,
zgodnie z art. 12 przedmiotowej ustawy. Konkurs został ogłoszony w obszarze: polityka
społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy

W Programie współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2015, gmina zobowiązała się przeznaczyć
na
realizację
zadań
publicznych
środki
finansowe
w
wysokości
1.305.000,00 złotych.
Środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2015 zostały
zaplanowane, po zmianach w budżecie, w wysokości 1.772.624,00 złotych.
Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2015
wyniosła 1.763.889,40 złotych, w tym:
 na zadania koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: w obszarze
polityki społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – 277.888,12
złotych (informacje szczegółowe w załączniku nr 1), kwota dotacji na realizację zadań
w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w wysokości
575.349,00 złotych uwzględniona została w Raporcie z realizacji GPPiRPA oraz PN
Miasta Cieszyna na 2015 rok;
 na zadania koordynowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 623.431,62
złotych (informacje szczegółowe w załącznikach nr 4, 5);
 na zadania koordynowane przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego - 264.220,66
złotych (informacje szczegółowe w załącznikach nr 6, 7, 8);
 na zadania koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego – 22.000,00 złotych (informacje szczegółowe w załącznikach nr 2, 3);
 na zadanie koordynowane przez Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego –
1.000,00 zł (projekt pn. „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne wśród dzieci
i młodzieży cieszyńskich szkół”).
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8.

Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organ ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
W 2015 roku, w gminie Cieszyn zostało powołanych 11 komisji konkursowych
w następujących obszarach:
 polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 3 komisje
konkursowe;
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 1 komisja konkursowa;
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 1 komisja konkursowa;
 kultury fizycznej – 1 komisja konkursowa;
 turystyki i krajoznawstwa – 1 komisja konkursowa;
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 komisja
konkursowa;
 ochrony i promocji zdrowia – 1 komisja konkursowa;
 kultury i sztuki – 1 komisja konkursowa;
 wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 komisja konkursowa.
W pracach komisji konkursowych brali udział pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu
Miejskiego oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, merytorycznie odpowiedzialni
za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz naczelnicy, dyrektorzy, bądź kierownicy
poszczególnych wydziałów oraz jednostek.
W roku 2015, w żadnej z komisji konkursowych nie wzięli udziału przedstawiciele organizacji
pozarządowych, pomimo ogłoszonych naborów na członków komisji.
9.

Ocena realizacji Programu współpracy

Ocena realizacji Programu współpracy została dokonana w oparciu o 3 etapy: analizę
formalną, analizę efektywności oraz analizę jakości.
9.1.

analiza formalna - ocena poziomu realizacji zadań zaplanowanych
w Programie współpracy:
Na podstawie sprawozdań przygotowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki
organizacyjne gminy, wszystkie zadania z poszczególnych obszarów zostały zrealizowane –
szczegółowe informacje zostały zawarte w załącznikach do niniejszego Sprawozdania,
za wyjątkiem zadań z obszaru: „Ratownictwo i ochrona ludności – pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych”, w związku z niewystąpieniem katastrof wywołanych przez siły natury,
awarie, itp.
W obszarze „Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców” nie zlecano zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe.
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9.2.

analiza efektywności – ocena efektów realizacji zadań Programu współpracy:

Wysokość
środków
z innych źródeł
pozyskanych
przez organizacje
na realizację
Programu na rok
2015

Liczba
Liczba
organizacji
wspólnych
Liczba
oraz
przedsięwzięć
beneficjentów podmiotów
poza umowami
realizujących
o dotację
Program

Liczba podpisanych
umów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
290.068,14

0

8.718

22

41

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM
2.100,00

0

1.790

7

9

31

53

Wydział Kultury UM

766.466,98

0

Liczba nie do
oszacowania
(koncerty,
imprezy, itp.)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
21.570,00

0

14.000

26

58

86

161

Podsumowanie
1.080.205,12

0

24.508

Liczba beneficjentów biorących udział w zadaniach z obszaru „Kultura i sztuka” jest trudna
do oszacowania, ze względu na masowy charakter ich działań.
9.3.

analiza jakości realizacji Programu

Ocena jakości realizacji Programu współpracy opierała się zarówno na współpracy
finansowej, polegającej na zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, jak
również na współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie
wzajemnego informowania się na temat dostępnych funduszy pochodzących spoza budżetu
gminy Cieszyn, udzielania informacji o zmianach w prawie oraz zorganizowania szkoleń,
związanych z realizowaniem zadań publicznych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania, świadczenia pomocy w wypełnianiu wniosków
o środki, sporządzaniu rekomendacji dla organizacji ubiegających się o środki np. unijne,
z budżetu państwa, z budżetu Samorządu Województwa, z budżetu fundacji.
Organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Cieszyn, realizowały zadania własne
gminy, a także pozyskiwały fundusze z innych źródeł publicznych celem realizacji zadań
zleconych.
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Ponadto, organizacje pozarządowe mogły w swoich strukturach angażować wolontariuszy,
pracujących non profit na rzecz danej organizacji i na rzecz mieszkańców gminy, promować
ideę wolontariatu oraz inspirować społeczność lokalną do rozwiązywania ważnych
problemów społecznych.
Wzajemne informowanie się, a także konsultowanie społeczne dokumentów, mających
znaczenie dla realizacji zadań przez trzeci sektor, pozwala budować obopólne zaufanie
i zrozumienie dla realizacji lokalnych działań.

Załączniki:
a) załącznik nr 1 - dotacje w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu;
b) załącznik nr 2 - dotacje w obszarze ochrony i promocji zdrowia;
c) załącznik nr 3 - dotacje w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
d) załącznik nr 4 - dotacje w obszarze kultury fizycznej;
e) załącznik nr 5 - dotacje w obszarze turystyki i krajoznawstwa;
f) załącznik nr 6 - dotacje w obszarze kultury i sztuki;
g) załącznik nr 7 - dotacje w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży;
h) załącznik nr 8 - dotacje w obszarze nauki, edukacji i oświaty i wychowania.
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