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Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Miasta Rybnika
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok

Marzec, 2020

Wstęp
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie
Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
Program

współpracy

Miasta

oraz innymi podmiotami

Rybnika

prowadzącymi

na 2019 rok, zwany dalej „Programem”,
2018 r. uchwałą nr 855/LII/2018

z

działalność

został

Rady

organizacjami
przyjęty

Miasta

pozarządowymi

pożytku
w

publicznego

dniu

Rybnika

8

listopada
–

link

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=247&Id=13448.
Projekt Programu został poddany pod konsultacje w trybie określonym uchwałą
nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie:
szczegółowego

sposobu

konsultowania

z

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3643). Konsultacje zostały przeprowadzone
w dniach:
1) 11-18 października 2018 r., zgodnie z zarządzeniem nr 704/2018 Prezydenta
Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 r. (trzy podmioty zgłosiły uwagi),
2) 25-31 października 2018 r., zgodnie z zarządzeniem nr 724/2018 Prezydenta
Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. (1 podmiot zgłosił uwagę).
Z przebiegu konsultacji sporządzono informację określającą jej wynik, która została
przedłożona Prezydentowi Miasta, a jej kopia przekazana radnym, w celu
umożliwienia zapoznania się z jej treścią linki:
1) https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=219&Id=41803,
2) https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=219&Id=41975.
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I.

Cel Programu

Głównym celem Programu było zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój
miasta i poprawa jakości życia mieszkańców Rybnika oraz wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten miasto realizowało głównie poprzez zlecanie
zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „podmiotami”.

II.

Zakres przedmiotowy, cele szczegółowe, priorytetowe

zadania publiczne
Zakresem przedmiotowym Programu była realizacja zadań publicznych miasta
we współpracy z podmiotami, odpowiednio do ustawowego i terytorialnego zakresu
działania miasta.
Współpraca z podmiotami dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) turystyki i krajoznawstwa,
12) ratownictwa i ochrony ludności,
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
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14) działalności

na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a,
15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
17) promocji i organizacji wolontariatu,
18) rewitalizacji,
19) działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości.
W ramach celu głównego zdefiniowano następujące cele szczegółowe:
1) realizowanie zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w oparciu
o przyjęte zasady współpracy,
2) doskonalenie systemu wymiany informacji pomiędzy miastem a podmiotami,
3) podniesienie jakości składanych ofert oraz realizacji zleconych zadań,
4) zwiększenie aktywności podmiotów na rzecz pełniejszego zaspokajania
potrzeb lokalnej społeczności,
5) umacnianie w świadomości społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności
za otoczenie oraz zachodzące w nim zmiany,
6) wzmacnianie potencjału podmiotów oraz budowanie społeczeństwa opartego
na wiedzy i informacji,
7) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumianej jako formę
współpracy miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań
publicznych na rzecz lokalnej społeczności,
8) kooperacyjne rozwiązywanie problemów poprzez nawiązywanie partnerstw
międzysektorowych i ich wzmacnianie,
9) wdrożenie przez miasto innowacyjnego rozwiązania, polegającego na zlecaniu
realizacji zadań publicznych w formie regrantingu,
10)zaangażowanie podmiotów w proces wypracowania modelu współpracy
miasta z podmiotami.
W Programie zostały również zdefiniowane priorytetowe zadania publiczne,
na realizację których miasto zaplanowało wydać 14 341 296 zł.
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III.

Zasady i formy współpracy

Współpraca pomiędzy Miastem Rybnika a podmiotami odbywała się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie finansowej oraz
pozafinansowej.
Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom:
1. dotacji celowych na realizację zadań własnych w formie:
1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert
lub z pominięciem konkursu, na zasadach określonych w ustawie,
2) zlecania klubom sportowym zadania z zakresu tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
2. dotacji celowych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,
3. zabezpieczeń (poręczeń) na realizację zadań publicznych.
Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach:
1. wzajemne

informowanie

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i realizowanych zadaniach, m.in. poprzez publikowanie na stronie internetowej
miasta

ważnych

dla

podmiotów

informacji,

gromadzenie

informacji

o planowanych lub realizowanych przez podmioty zadaniach publicznych,
2. prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta,
3. konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej,
4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli podmiotów oraz miasta,
5. udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej
i międzynarodowej (w szczególności z podmiotami z innych miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych),
6. organizowanie konferencji i szkoleń oraz udzielanie pomocy merytorycznej,
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7. obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta przedsięwzięć realizowanych
przez podmioty, zgodnie z przyjętymi wytycznymi,
8. udzielanie rekomendacji podmiotom współpracującym z miastem, które
ubiegały się o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z innych źródeł,
9. udzielanie wsparcia podmiotom poprzez zamieszczanie informacji na temat
przedsięwzięć

przez

nie

realizowanych

w

zakładce

dla

organizacji

pozarządowych, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej, w gablotach
miejskich oraz, w miarę możliwości, w Gazecie Rybnickiej,
10. promowanie dobrego wizerunku podmiotów,
11. udzielanie wsparcia, w miarę posiadanych zasobów, podmiotom poprzez
oddanie na preferencyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę
mienia miasta na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
12. udostępnianie podmiotom przestrzeni publicznej miasta, m.in. płyty rynku,
placu Jana Pawła II, deptaka na potrzeby prowadzonej przez nie działalności
statutowej,
13. przekazywanie podmiotom, w miarę możliwości, materiałów promocyjnych
miasta,
14. fundowanie trofeów sportowych (pucharów, dyplomów).

IV. Zlecanie realizacji zadań publicznych
W 2019 r. miasto zlecało realizację zadań na podstawie ustawy, z zastosowaniem:
 trybu konkursowego,
 trybu pozakonkursowego (tzw. „mały grant”),
oraz na podstawie ustawy o sporcie.
W okresie sprawozdawczym:
1. złożono 301 ofert, w tym:
1) w trybie pozakonkursowym – 91;
2) w trybie konkursowym – 179;
3) na podstawie ustawy o sporcie – 30;
4) z własnej inicjatywy (na podstawie ustawy o sporcie) – 1;
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2. podpisano 176 umów na realizację zadań na łączną kwotę 9 998 571,80 zł
(nie uwzględniono

kwot

umów

rozwiązanych

oraz

umów

wieloletnich

zawartych w latach poprzednich);
3. ogłoszono 22 konkursy ofert, w których rozdysponowano łącznie 9 733 930 zł
(nie uwzględniono

kwot

umów

rozwiązanych

oraz

umów

wieloletnich

zawartych w latach poprzednich);
4. udzielono 40 dotacji na łączną kwotę 244 641,80 zł na realizację zadań
publicznych w trybie pozakonkursowym;
5. rozwiązano 3 umowy na łączną kwotę 39 180 zł.

Tryb pozakonkursowy („małe granty”)
Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji
w trybie

pozakonkursowym

(w

zestawieniach

wykazano

udzielone

dotacje

pomniejszone o środki zwrócone na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.).

Obszar:

ekologia

i

ochrona

zwierząt

oraz

ochrona

dziedzictwa

przyrodniczego
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.

3.

4.
5.

Żorskie Towarzystwo
Kulturalne „Kontrapunkt”
Rybnickie Stowarzyszenie
Hodowców Ptaków
Egzotycznych Amazonka
Polski Związek
Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych
Stowarzyszenie „Rybnicki
Klub Miłośników Kwiatów”
Stowarzyszenie „Rybnicki
Klub Miłośników Kwiatów
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Nazwa zadania

Kwota dotacji

Zielona Wyspa Rybnik – cykl zajęć
i warsztatów ekologicznych
Organizacja głównej wystawy
papug i ptaków egzotycznych
w 2019 r. Propagowanie hodowli
ptaków wśród wszystkich grup
wiekowych
Wystawa kanarków i ptaków
egzotycznych w Rybniku
powiązana z Mistrzostwami Polski
XXIX Międzynarodowa Wystawa
Lilii i Kompozycji Kwiatowych
XXII Międzynarodowa Wystawa
Mieczyków, Dalii i Kompozycji
Kwiatowych
Razem

4 000,00 zł
4 950,00 zł

10 000,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
27 450,00 zł
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Obszar: turystyka i krajoznawstwo
Lp. Nazwa podmiotu
1.

2.

3.

4.

Stowarzyszenie
Oświatowe „RodziceDzieciom”
Fundacja na Rzecz
Ochrony Dóbr Kultury
im. Heinricha Himmla
Stowarzyszenie Działań
Lokalnych-Chwalynciok
Śląski Klub Turystyki
Kajakowej „Neptun”

Nazwa zadania

Kwota dotacji

XVII Wojewódzki Plenerowy
Konkurs Przyrodniczy „Leśnym
Tropem”
Odkryj tajemnice pałacu
w Rzuchowie. Wycieczka
autokarowa
Rodzinny Rajd Rowerowy
„Rowerami przez historię
Chwałęcic”
XXXII Ogólnopolski Barbórkowy
Wyścig Kajakowy na Zalewie
Rybnickim
Razem

3 310,00 zł
1 488,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
9 298,00 zł

Obszar: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Towarzystwo Żeglarstwa
Regatowego
Towarzystwo Żeglarstwa
Regatowego
Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy
Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy
Rybnicki Klub TaekwonDo „Feniks-Arete”
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Fundacja Piłkarska Pasja

Klub Sportów Walki
„Baca” K-1 Rybnik
Miejski Klub Szachowy
w Rybniku

10. Rybnickie Towarzystwo
Tenisowe
11. Rybnickie Towarzystwo
Tenisowe
12. Klub Sportowy „Polonia”
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Nazwa zadania

Kwota dotacji

Organizacja regat żeglarskich
Rybnik Spring Cup
Organizacja regat żeglarskich
Rybnik Match Race
Finałowe szanse dyskobola na
Mistrzostwach Polski Juniorów
Bokserskie nadzieje medalowe
Rybnika
Mistrzostwa Polski Seniorów
w Taekwon-do ITF
Aktywność fizyczna to zdrowie

10 000,00 zł

Organizacja finałowego turnieju
halowego piłki nożnej dla zakładów
pracy w ramach rozgrywek
„Business Champions League”
III Rybnicki Festiwal Sztuk Walki
„Budo Bushi” Rybnik 2019
Udział MKSz Rybnik w
Drużynowych Mistrzostwach Polski
Juniorów – II liga
Turniej OTK skrzatów w ramach
IV Rybnickiego Święta Tenisa
Halowy Turniej OTK Młodzików

2 500,00 zł

10 000,00 zł
5 000,00 zł
4 100,00 zł
6 000,00 zł
1 470,00 zł

8 800,00 zł
6 000,00 zł
4 000,00 zł
6 000,00 zł

„Droga do Złota” – udział w Olimpic 7 123,80 zł
Trening Camp „Going form Gold”
w Mittersill
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13. Fundacja Sportu Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie
14. Rybnickie Centrum
Sportów Walki „Taekwondo Fighter – TKM”

Udział zawodnika w Mistrzostwach
Europy w pływaniu osób z
zespołem Downa
Udział w X Pucharze Europy
w Taekwon-do

2 000,00 zł

Razem

76 993,80 zł

4 000,00 zł

Obszar: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Fundacja Kumak

Zajączkowe warsztaty

1 598,28 zł

2.

Fundacja Rozwoju Kultury
i Działań Artystycznych
z siedzibą w Bogunicach
Fundacja Rozwoju Kultury
i Działań Artystycznych
z siedzibą w Bogunicach
Stowarzyszenie
Korzenie.pl

Smaki i tradycje regionu

10 000,00 zł

Wielkanocne tradycje regionu

10 000,00 zł

XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o
Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio
Rodzima…”
Forum Nauczycieli Regionalistów

8 600,00 zł

Dożynki – Rybnik 2019

9 800,00 zł

Koncert upamiętniający 100rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości

10 000,00 zł

Koncert 27 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Rybniku
Razem

10 000,00 zł

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Stowarzyszenie
Korzenie.pl
Kółko Rolnicze w Rybniku
– Popielowie
Towarzystwo Przyjaciół
Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia
im. Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku
Centrum Promocji Sportu
„Active”

10 000,00 zł

69 998,28 zł

Obszar: promocja i organizacja wolontariatu
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Fundacja Puls-Med.
Blisko Ciebie
Fundacja Renezis

Mocni Razem

6 043,33 zł

„Ja. Wolontariusz :)”

3 050,00 zł

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

Wolontariat seniorów

350,00 zł

Razem

9 443,33 zł
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Obszar: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Lp. Nazwa podmiotu
1.

2.

3.

4.

5.

Rybnickie Koło Emerytów
i Rencistów „Silesia”
w Rybniku
Rybnickie Koło Emerytów
i Rencistów „Silesia”
w Rybniku
Stowarzyszenie
Współpracy
Międzynarodowej „RybnikEuropa”
Stowarzyszenie
Współpracy
Międzynarodowej „RybnikEuropa”
Towarzystwo Przyjaciół
Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia
im. Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Biesiada Śląska oraz spotkanie
opłatkowe integracja PolskoCzeska
Integracja Polsko-Czeska 15-lecie

4 000,00 zł

Europejskie Dni Spotkań w SaintVallier 2019

10 000,00 zł

25-lecie współpracy Dorsten Rybnik

10 000,00 zł

Koncerty Orkiestry Kameralnej
Szkoły Szafranków wraz
z solistami w Eurasburgu

7 500,00 zł

Razem

41 400,00 zł

9 900,00 zł

Obszar: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Stowarzyszenie Promocji
Regionalnej „Rybnicka
Kuźnia”
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Nazwa zadania

Kwota dotacji

Podzielmy się…

9 500,00 zł

Razem

9 500,00 zł
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Łączna kwota udzielonych dotacji w trybie uproszczonym (pomniejszona o środki
zwrócone na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.) wyniosła 244 083,41 zł.
Poniższy wykres przedstawia dotacje udzielone w trybie uproszczonym, w ujęciu
procentowym.

4%
17%

11%
4%

4%

31%
29%

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
turystyka i krajoznawstwo
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
promocja i organizacja wolontariatu
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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Tryb konkursowy
Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji
w trybie konkursowym (w zestawieniach wykazano udzielone dotacje pomniejszone
o środki zwrócone na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.; nie uwzględniono
umów rozwiązanych).

Obszar: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz działania
związane z edukacją prawną
społeczeństwa, zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej
Razem

192 060,00 zł

192 060,00 zł

Obszar: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Lp. Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Oligos”

IV Rybnickie Dni Integracji

8 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie
Amazonek „Odnowa”
Fundacja „Ostoja”

Rehabilitacja kobiet po
mastektomii
Ostoja – punkt wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów – edycja II
Wyklucze NIE!!!

10 000,00 zł

3.

4.

5.
6.

12 800,00 zł

Polskie Stowarzyszenie
9 000,00 zł
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
w Rybniku
Fundacja Puls-Med. Blisko Aktywni bez barier
10 000,00 zł
Ciebie
Śląskie Stowarzyszenie
Umożliwienie dostępu do stałej
9 000,00 zł
Chorych na SM Sezam
rehabilitacji Osób Chorych na
Stwardnienie Rozsiane oraz innych
Osób Niepełnosprawnych
neurologicznie w rozwojowym

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483
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7.

Fundacja „Superfundacja”

Ośrodku Stowarzyszenia Chorych
na SM Sezam
Z nami sprawni

10 000,00 zł

Razem

68 800,00 zł

Konkurs ogłoszony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w obszarze
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (środki PFRON)
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Stowarzyszenie „Oligos”

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Świadczenie usług wspierających,
które, mają na celu umożliwienie
lub wspomaganie niezależnego
życia osób niepełnosprawnych,
w szczególności usług asystencji
osobistej dla niepełnosprawnych
mieszkańców Miasta Rybnika
Razem

9 750,00 zł

9.750,00 zł

Obszar: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Fundacja Mniejszości
Niemieckiej Województwa
Śląskiego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Wsparcie działalności wydawniczej

10 000,00 zł

Razem

10 000,00 zł

Obszar: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Lp. Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Sprawny Senior III

10 275,00 zł

2.

Fundacja Puls-Med.
Blisko Ciebie
Stowarzyszenie „17-tka”

Rybnicki Bank Drugiej Ręki

29 600,00 zł

3.

Stowarzyszenie „17-tka”

IKA – Integracyjny Klub Aktywnych

10 000,00 zł

4.

Klub Seniora Aktywni –
Boguszowice Osiedle
Stowarzyszenie na rzecz
integracji
międzypokoleniowej –
AKTYWNI.PL
Stowarzyszenie „Oligos”

Działania podejmowane na rzecz
osób starszych
Senior – autorytet i przyjaciel

10 000,00 zł

Rybnickie Centrum Asystentury
i Przerwy Wytchnieniowej

80 000,00 zł

1.

5.

6.

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

10 035,00 zł
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7.

Śląski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża w Katowicach

Pomoc żywnościowa rodzinom
w trudnej sytuacji materialnej
w ramach POPŻ – 2014-2020
Razem

50 000,00 zł
199 910,00zł

Zadania zlecone na podstawie konkursów ogłoszonych przez Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Stowarzyszenie im. Św.
Jana Pawła II – Pomoc
Potrzebującym – Rybnicki
Bank Drugiej Ręki

2.

Stowarzyszenie im. Św.
Jana Pawła II – Pomoc
Potrzebującym – Rybnicki
Bank Drugiej Ręki

3.

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta –
Koło Rybnickie

4.

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne Oddział
Terenowy w Rybniku Niewiadomiu
Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne Oddział
Terenowy w Rybniku Niewiadomiu
Stowarzyszenie Przyjaciół
Człowieka „Tęcza”

5.

6.

7.

Stowarzyszenie „Oligos”

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku dla bezdomnych
mężczyzn z terenu Miasta
Rybnika
Zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku z usługami
opiekuńczymi dla bezdomnych
mężczyzn z terenu Miasta
Rybnika
Zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku dla bezdomnych
mężczyzn z terenu Miasta
Rybnika
Zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku dla bezdomnych
mężczyzn z terenu Miasta
Rybnika
Zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku dla bezdomnych
kobiet oraz kobiet z dziećmi
z terenu Miasta Rybnika
Zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku dla bezdomnych
kobiet oraz kobiet z dziećmi
z terenu Miasta Rybnika
Realizacja usług opiekuńczych
w tym specjalistycznych usług
sąsiedzkich
Razem

456 250,00 zł

301 125,00 zł

319 375,00 zł

273 750,00 zł

182 500,00 zł

91 250,00 zł

244 014,33 zł
1 868 264,33 zł
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Zadania realizowane na podstawie umów wieloletnich zawartych w latach
poprzednich:
Lp. Nazwa podmiotu
1.

2.

Stowarzyszenie im. Św.
Jana Pawła II – Pomoc
Potrzebującym – Rybnicki
Bank Drugiej Ręki
Stowarzyszenie „Oligos”

3.

Fundacja „Byle do
Wiosny”

4.

Fundacja „Superfundacja”

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Prowadzenie ogrzewalni dla osób
bezdomnych z terenu Miasta

140 000,00 zł

Prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Rybniku,
przy ul. Karłowicza 48
Prowadzenie Dziennego Domu
„Senior+” w Rybniku, przy
ul. Stanisława Konarskiego 49
Prowadzenie Klubu „Senior+”
przy ulicy Orzeszkowej 17
Razem

1 243 924,50 zł
324 096,00 zł
120 000,00 zł
1 828 020,50 zł

Obszar: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Bombowa Fundacja

2.

Stowarzyszenie na rzecz
wspomagania osób
z niepełnosprawnością i
ich otoczenia „Razem”
Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca
Pana Jezusa w
Niedobczycach

3.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Specjalistyczne wsparcie dzieci
w systemie pieczy zastępczej
Bezpiecznie i aktywnie czyli
integracyjne półkolonie letnie

26 440,00 zł

Sobota w ochronce – czas nauki
i zabawy

12 000,00 zł

Razem

50 000,00 zł

11 560,00 zł

Zadania realizowane na podstawie umów wieloletnich zawartych w latach
poprzednich:
Lp. Nazwa podmiotu
1.

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy i Wspierania
Dzieci i Młodzieży
„Uskrzydleni”
Stowarzyszenie „17-tka”

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Prowadzenie Placówek Wsparcia
Dziennego w dzielnicach:
Chwałowice, Niedobczyce,
Paruszowiec-Piaski
Zespół Placówek Wsparcia
Stowarzyszenia „17-tka”
Razem

581 500,00 zł

1 277 500,00 zł
1 859 000,00 zł
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Obszar: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa zadania

Integracyjny Klub
Sportowy „Bushido”
Klub Szachowy Zefir
Boguszowice

Szermierka sposobem na wolny
czas
Całoroczna działalność
szkoleniowo-sportowa Klubu
Szachowego Zefir Boguszowice
Miejski Klub Szachowy
Współzawodnictwo sportowe
w Rybniku
dzieci i młodzieży w dyscyplinie
sportowej - szachy
Międzyprzedszkolny
Całoroczne szkolenie dzieci
Uczniowski Klub Sportowy w dyscyplinie szachy – MUKS
„Smerfy”
„Smerfy”
Oddział Regionalny
Szkolenie sportowe osób
Olimpiady Specjalne
z niepełnosprawnością
Polska-Śląskie
intelektualną
Oddział Regionalny
XXVII Śląski Mityng Pływacki
Olimpiady Specjalne
Olimpiad Specjalnych
Polska-Śląskie
Oddział Regionalny
II Drużynowy Turniej Bowlingowy
Olimpiady Specjalne
Olimpiad Specjalnych
Polska-Śląskie
Śląski Klub Sportowy
Działalność całoroczna ŚKSN
Niesłyszących
Rybnik
Towarzystwo Sportowe
Trening, organizacja i udział
„Kuźnia”
w zawodach szachowych
Towarzystwo Sportowe
Regaty Pucharu Polski „Rybnickie
„Kuźnia”
Regaty Żeglarskie” – Eliminacje
do Mistrzostw Europy w klasie
Laser
Uczniowski Klub Sportowy Udział w zawodach oraz
Reflex
organizacja Mistrzostw Śląska
„Rybino XVI”
Aikidoryu – Śląskie
Aikido dla dzieci – harmonijny
Centrum Aikido
rozwój ciała i ducha
Klub Sportowy „Rymer”
Rymer Cup – cykl turmiejów na
Rybnik
100-lecie istnienia KS Rymer
Klub Sportowy „Rymer”
KS Rymer – jubileusz 100-lecia
Rybnik
istnienia
Rybnicki Młodzieżowy
Cykliczne Imprezy Sportowe 2019
Klub Sportowy
Rybnik Boxing
Zaboksuj po olimpijsku

17. Stowarzyszenie Przyjaciół
i Wychowanków Zespołu
Szkół nr 6 w Rybniku –
Dla Dobra
18. ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Rybnickiej
NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Kwota dotacji
15 000,00 zł
10 000,00 zł
25 000,00 zł
10 000,00 zł
18 000,00 zł
10 810,00 zł
6 446,00 zł
15 000,00 zł
7 000,00 zł
15 470,00 zł

10 000,00 zł
10 000,00 zł
7 220,00 zł
18 000,00 zł
30 000,00 zł
10 000,00 zł

Międzynarodowa Integracja
Sportowa Rybnik 2019

8 000,00 zł

Aktywne harcerstwo

25 000,00 zł
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19. Klub Sportów Walki
„Baca” K-1 Rybnik
20. Aeroklub Rybnickiego
Okręgu Węglowego
21. Fundacja Kult
22. Fundacja PGE Energia
Ciepła
23. Klub Sportowy Rybnickie
Towarzystwo Tenisowe
24. Stowarzyszenie
„Akademia Rozwoju
Edukacji Kreatywnej”
25. Stowarzyszenie „Aktywni”
26. Stowarzyszenie Działań
Lokalnych-Chwalynciok

Obszar:

przeciwdziałanie

Rybnicka Akademia Sprawności
Seniora
Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu
2019 – impreza sportoworekreacyjna dla mieszkańców
Rybnik Kocha Rower

7 000,00 zł

12. PGE EC Tour de Rybnik 2019

10 000,00 zł

Rybnicka Akademia Liga Tenisa
Ziemnego
Bieg Konstytucji 3 Maja – X
(jubileuszowa) edycja

4 500,00 zł

I Rybnicki Bieg Utopca Masakrator
Akademia Sportowa nad
Zalewem Rybnickim
Razem

15 000,00 zł

uzależnieniom

i

patologiom

25 000,00 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 604,00 zł
343 050,00 zł

społecznym

(przeciwdziałanie alkoholizmowi)
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy

2.

Bombowa Fundacja

3.

Stowarzyszenie „17-tka”

4.

Stowarzyszenie „17-tka”

5.

Fundacja Po Skrzydła

6.

Rybnickie Stowarzyszenie
Abstynenckie „Zgoda”
Regionalne Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej
w Rybniku
Regionalne Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej
w Rybniku
Stowarzyszenie Przyjaciół
i Wychowanków Zespołu
Szkół nr 6 w Rybniku –
Dla Dobra

7.

8.

9.

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Nazwa zadania

Kwota dotacji

W zdrowym ciele zdrowy duch,
czyli promocja zdrowego stylu
życia dzieci oraz młodzieży
w ramach przeciwdziałania
alkoholizmowi
Działanie i wyobraźnia

18 600,00 zł

Pozytywnie zakręceni – letni obóz
profilaktyczny
Rybnicki System Profilaktyki
Społecznej
Bądź żyrafą, czyli życie bez
przemocy
Życie na trzeźwo

5 440,00 zł

Tratwa

20 000,00 zł

18 850,00 zł

11 700,00 ł
24 440,00 zł
40 000,00 zł

„Życie jest warte tego aby przeżyć 9 950,00 zł
je w zdrowiu i w trzeźwości” –
konferencje
Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać 8 520,00 zł
czas wolny?
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10. Strefa WzW, wolnych
z wyboru
11. ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Rybnickiej
12. Stowarzyszenie Instytut
Społeczny Silesia
13. Stowarzyszenie na rzecz
psychoprofilaktyki
i promocji zdrowia
psychicznego Validus
14. Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Trzeźwości
„Integrum” w Rybniku

Obszar:

przeciwdziałanie

Pozytywka 2019

35 000,00 zł

Czas na zdrowy tryb życia bez
nałogów
Procenty to nie tylko alkohol

15 000,00 zł

Młodość bez alkoholu – to
możliwe!

10 400,00 zł

Program rozwojowy dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz
osób pochodzących z rodzin
z problemem alkoholowym
Razem

100 000,00 zł

uzależnieniom

i

patologiom

11 079,40 zł

328 979,40 zł

społecznym

(zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii)
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.

3.

Fundacja Fenix –
Powstań do Życia
Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy i Wspierania
Dzieci i Młodzieży
„Uskrzydleni”
Fundacja Centrum
Działań Profilaktycznych

4.

Fundacja Wychowanie
i Profilaktyka im. Filipa
Neri

5.

Fundacja Po Skrzydła

6.

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Wychowanków Zespołu
Szkół nr 6 w Rybniku –
Dla Dobra
Klub Sportowy „Rymer”
Rybnik

7.

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Decyzja należy do Ciebie

7 800,00 zł

Odpłyń z nami, nie z narkotykami!

9 729,33 zł

Szkolna Interwencja
Profilaktyczna – rekomendowany
program profilaktyki selektywnej
i wskazującej
Zwalczanie i przeciwdziałanie
narkomanii oraz innym
uzależnieniom i ryzykownym
zachowaniom poprzez program
profilaktyki zintegrowanej
„Archipelag Skarbów”, skierowany
do młodzieży, nauczycieli
i rodziców
Na krawędzi życia – profilaktyka
uzależnień od narkotyków wśród
dzieci i młodzieży
Nałogom Nie – turystyka Tak.
Warsztaty i wyjazdy
profilaktyczno-integracyjne 2019

14 228,00 zł

Żyj 100 lat – program
profilaktyczny na jubileusz 100lecia istnienia KS Rymer

6 902,08 zł

26 692,00 zł

22 000,00 zł
12 000,00 zł
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8.

Stowarzyszenie „17-tka”

Sztuka emocji

13 600,00 zł

9.

Fundacja Kumak

Życie bez przypału

12 630,00 zł

Akademia Dojrzałości

10 000,00 zł

Program terapeutyczny dla osób
szkodliwie używających
i uzależnionych od substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin
Razem

100 000,00 zł

10. Regionalne Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej
w Rybniku
11. Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Trzeźwości
„Integrum” w Rybniku

235 581,41 zł

Obszar: ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Lp. Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Fundacja Ostoja

Mobilne punkty zdrowia

6 822,92 zł

2.

Regionalne Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej
w Rybniku
Fundacja Puls-Med.
Blisko Ciebie
Fundacja Kumak

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia
2019

10 000,00 zł

Sprawna ja… Amazonka!

9 220,00 zł

Pluszakowe Pogotowie II

10 000,00 zł

Razem

36 042,92 zł

3.
4.

Obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Dyskusyjny Klub Filmowy
„Ekran”

2.

Miejska Orkiestra Dęta
„Rybnik”

3.

Miejska Orkiestra Dęta
„Rybnik”
Stowarzyszenie
„Akademia Rozwoju
Edukacji Kreatywnej”
Stowarzyszenie „Aktywni”

4.

5.
6.

Stowarzyszenie
Artystyczne Uwagi
wARTE

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Działalność Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Ekran” w 2019 roku
- Jubileusz
XXIII Międzynarodowy Festiwal
Valle D’itria – Banda Musicali –
Cisternino 2019
Co niedziela gra kapela „Deptak
2019”
Rybnicki Piknik Rodzinny
w Stylu Retro – powitania lata
na Grzybówce
X Wielkie Sprzątanie Rzeki
Rudy 2019
Wianki – druga edycja

12 000,00 zł
17 840,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
26 000,00 zł
15 000,00 zł

19/79

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Stowarzyszenie
Artystyczne Uwagi
wARTE
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalno-Edukacyjnych
„Kulturalny Domek”
Stowarzyszenie Inicjatyw
Młodzieży
Stowarzyszenie Instytut
Społeczny Silesia
Stowarzyszenie
Miłośników Kultury
Ludowej „Przygoda”
Stowarzyszenie Ognisk
Muzycznych
Stowarzyszenie
Śpiewacze Chór „Seraf”
Stowarzyszenie
Zabytkowej Kopalni
„Ignacy”
Stowarzyszenie z Wyboru

16. Towarzystwo Muzyczne
im. Braci Szafranków
z siedzibą w Rybniku
17. Towarzystwo Przyjaciół
Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im.
Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku
18. Towarzystwo Przyjaciół
Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im.
Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku
19. Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Rybniku
20. ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Rybnickiej

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

10-lecie Zawiało

5 000,00 zł

V Rybnicki Festiwal Teatrów
Przedszkolnych „Sztuka
Malucha”
Juwenalia Rybnik 2019 –
koncert 10.05.2019
IV Festiwal z Ikrą

19 900,00 zł

Folklor wokół nas. Nasze
spotkania z folklorem. Cykl
imprez
Edukacja kulturalna
i wychowanie przez sztukę
Moniuszko – pieśni
i wspomnienia
Industriada – „Bal
u przemysłowca”

29 000,00 zł

Pikniki na Kampusie

15 000,00 zł

„Dni Cecyliańskie 2019” festiwal
chóralny

8 440,00 zł

Koncert zamykający rok
obchodów 85-lecia Szkoły
Muzycznej Szafranków –
„Wielkie Dzieła-Młodzi
Wykonawcy”
Koncert symfoniczny z okazji
obchodów „Roku Stanisława
Moniuszki”

10 000,00 zł

Artystyczne pasje studentów seniorów
Kultura po harcersku

10 000,00 zł

Razem

302 890,72 zł

24 890,72 zł
5 000,00 zł

17 000,00 zł
10 000,00 zł
26 400,00 zł

21 420,00 zł

10 000,00 zł
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Obszar:

ekologia

i

ochrona

zwierząt

oraz

ochrona

dziedzictwa

przyrodniczego
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Fundacja Ekologiczna
„Ekoterm Silesia”

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
ubiegających się o
dofinansowanie w ramach
programu „Czyste powietrze”
Razem

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Obszar: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Nazwa zadania

Towarzystwo Przyjaciół
Orchestra Sinfonica Giovanile
Państwowej Szkoły
Europea. Włochy 2019
Muzycznej I i II stopnia im.
Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku
Razem

Kwota dotacji
14 000,00 zł

14 000,00 zł

Obszar: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
i młodzieży
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.

3.

4.

5.

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Rybnickiej
Stowarzyszenie na rzecz
wspomagania osób z
niepełnosprawnością i ich
otoczenia „Razem”
Stowarzyszenie
„Akademia Rozwoju
Edukacji Kreatywnej”
Stowarzyszenie
„Akademia Rozwoju
Edukacji Kreatywnej”
Stowarzyszenie Instytut
Społeczny Silesia

NESOD: 2020-20687
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Nazwa zadania

Kwota dotacji

Harcerski wypoczynek

25 000,00 zł

My też możemy – aktywny
wypoczynek osób z
niepełnosprawnością

10 000,00 zł

„Magiczna zima i magiczne lato
w mieście” – czarodziejskie
półkolonie dla młodych
rybniczan
„Cztery Żywioły” – wakacyjna
przygoda na Mazurach

13 398,23 zł

Silesia Dzieciom

145 542,08 zł

Razem

260 301,31 zł

66 361,00 zł
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Obszar: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych
(CRIS)

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Centrum Organizacji
Pozarządowych 2019

120 000,00 zł

Razem

120 000,00 zł

Obszar: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych
(CRIS)

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Prowadzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości w 2019 r.
w Rybniku
Razem

120 000,00 zł
120 000,00 zł

Obszar: ratownictwo i ochrona ludności
Zadanie

realizowane

na

podstawie

umowy

wieloletniej

zawartej

w latach

poprzednich:
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Śląskie Wodne
ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Ratownictwo i ochrona ludności

127 878,24 zł

Razem

127 878,24 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji w trybie konkursowym (pomniejszona o środki
zwrócone na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.) wynosi 8 074 528,83 zł
(w tym 3 814 898,74 zł przekazano na podstawie umów wieloletnich).

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

22/79

Dotacje udzielone w trybie konkursowym
1%
0%
3%

1%
4%

1%
0%
3%

1%
2% 2%

0%

4%
4%

49%
25%

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie
alkoholizmowi)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie i
przeciwdziałanie narkomanii)
ochrona i promocja zdrowia
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art.. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
ratownictwo i ochrona ludności
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Zadania zlecone na podstawie ustawy o sporcie
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Klub Rekreacyjno-Sportowy
Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „Zuch”
Orzepowice

2.

Klub Sportowy „Kejza Team”
Rybnik

3.

Klub Sportowy „Polonia”

4.

Klub Sportowy „ROW 1964
Rybnik”

5.

Klub Sportowy „Rymer”
Rybnik

6.

Klub Sportowy „Silesia”
Rybnik
Klub Sportowy ROW Rybnik
Spółka Akcyjna
Miejski Koszykarski Klub
Sportowy „Rybnik”

7.
8.

9.

Młodzieżowy Klub Mini
Żużlowy „Rybki” Rybnik

10. Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego
11. Rybnicki Klub Piłkarski –
Szkółka Piłkarska ROW
w Rybniku
12. Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy
13. Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy
14. Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy
15. Rybnicki Młodzieżowy Klub
NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Razem, dziesiątką – „Moja
pasja to futbol, na drugim
miejscu umieściłbym futbol,
a na trzecim…futbol” (Serio
Dustra Santos)
Całoroczne systematyczne
szkolenie sportowe
w dziedzinie judo
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży, w tym
przygotowania do imprez
mistrzowskich krajowych
i międzynarodowych
Systematyczne szkolenie
i udział w rozgrywkach
piłkarskich
Gramy dalej – jubileusz 100lecia istnienia KS Rymer
na sportowo
Baseball w Rybniku 2019

200 000,00 zł

Rybnik. Jasne, że żużel!

2 000 000,00 zł

Całoroczna działalność
Miejskiego Koszykarskiego
Klubu Sportowego Rybnik
Poprawa warunków
uprawiania sportu, rozwój
sportowy dzieci i młodzieży,
osiąganie wysokich wyników
sportowych przez adeptów
i zawodników Klubu MKMŻ
„Rybki” Rybnik
Działalność sportowoszkoleniowa RKJJS 2019
Całoroczne szkolenie dzieci
i młodzieży

180 000,00 zł

Boks 2019

30 000,00 zł

Koszykówka żeńska 2019

90 000,00 zł

Lekkoatletyka 2019

70 000,00 zł

Rybnickie Pływanie 2019

30 000,00 zł

190 000,00 zł
190 000,00 zł

990 000,00 zł
40 000,00 zł
80 000,00 zł

100 000,00 zł

40 000,00 zł
200 000,00 zł
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16.
17.

18.

19.

Sportowy
Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy
Stowarzyszenie Sportowe –
Grupa Kolarska „Viktoria”
Rybnik
Towarzystwo
Lekkoatletyczne „ROW”
Rybnik
Towarzystwo Sportowe
„Kuźnia”

20. Towarzystwo Sportowe
„Kuźnia”
21. Towarzystwo Sportowe
„Volley” Rybnik
22. Towarzystwo Sportowe
ROW Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
23. Towarzystwo Sportowe
ROW Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
24. Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” Rybnik

Szermierka 2019

100 000,00 zł

Kolarstwo 2019 – sport
i rekreacja

50 000,00 zł

Szkolenie i współzawodnictwo
sportowe w lekkiej atletyce

70 000,00 zł

Całoroczna działalność sekcji
tenisa stołowego TS Kuźnia
Martex Rybnik
Całoroczna działalność sekcji
żeglarskiej TS Kuźnia
Rybnicka siatkówka

20 000,00 zł

TS ROW – pierwsza złota
żeńska drużyna w historii
Rybnika
TS ROW – sportowa reklama
Rybnika

30 000,00 zł

Rybnicka Siatkówka Żeńska,
Rybnik 2019
Razem

50 000,00 zł

90 000,00 zł
330 000,00 zł

130 000,00 zł

5 300 000,00 zł

Zadanie zlecone w oparciu o ustawę o sporcie (oferta złożona z własnej inicjatywy):
Lp. Nazwa podmiotu
1.

Miejski Koszykarski Klub
Sportowy „Rybnik”

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Szkolenie i udział
w rozgrywkach II ligi
Razem

20 000,00 zł
20 000,00 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji w oparciu o ustawę o sporcie wyniosła
5 320 000,00 zł.
Poniżej w ujęciu procentowym wykazano udzielone dotacje (pomniejszone o środki
zwrócone na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.) z podziałem na tryb
konkursowy, tryb pozakonkursowy, zlecone w oparciu o ustawę o sporcie, umowy
wieloletnie zawarte w latach poprzednich.
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Pozafinansowa współpraca miasta z podmiotami

V.

Realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej
W

2019

r.

miasto

wspólnie

z

podmiotami

realizowało

różnego

rodzaju

przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie jednostki organizacyjne
miasta (w tym instytucje kultury oraz wybrane jednostki organizacyjne miasta)
zrealizowały wspólnie z podmiotami 173 przedsięwzięcia.
Ponadto, w ramach współpracy pozafinansowej miasto udzielało pomocy w dotarciu
do szerokiego grona odbiorców z informacją o przedsięwzięciach realizowanych
przez podmioty. W zależności od sytuacji i potrzeb, podmioty mogły korzystać
z nośników, będących w dyspozycji Wydziału Promocji, takich jak: telebimu
na budynku Teatru Ziemi Rybnickiej, ekranów LCD, billboardów oraz w dyspozycji
Biura Kultury: 72 dwustronne gabloty informacyjne.

Wzajemne

informowanie

się

o

planowanych

kierunkach

działalności, poprzez publikowanie na stronie internetowej miasta
ważnych dla podmiotów informacji
Urząd

Miasta

nie

prowadzi

statystyki,

związanej

z

grupami

docelowymi

poszczególnych informacji publikowanych na stronie internetowej miasta. Można
jednak założyć, że w ciągu 2019 roku na stronie www.rybnik.eu zamieszczono
ok. 140 informacji skierowanych do podmiotów. Najczęściej publikowane były:
ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, wyniki konkursów, oferty składane przez
podmioty w trybie tzw. małego grantu, informacje o szkoleniach skierowanych
do podmiotów, komunikaty zachęcające mieszkańców do przekazania 1% podatku
dochodowego na działalność organizacji pozarządowych, posiadających status
organizacji pożytku publicznego. Na stronie publikowane były również informacje
dotyczące przedsięwzięć (projektów) realizowanych przez podmioty oraz zdobytych
nagrodach i wyróżnieniach, ogłoszenia o prowadzonych kampaniach społecznych
oraz konkursach skierowanych do podmiotów.
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Udzielanie pomocy przez miasto organizacjom w nawiązywaniu
kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi
i zaprzyjaźnionymi
Miasto Rybnik na bieżąco współpracuje i utrzymuje kontakty z podmiotami
zajmującymi się współpracą międzynarodową z podmiotami z miast partnerskich.
O ile zachodzi potrzeba miasto pomaga i pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów
z podmiotami zagranicznymi, celem rozwijania i poszerzania partnerskich więzi, nie
tylko pomiędzy samorządami, ale również z trzecim sektorem. Miasto realizując
działania w ramach partnerskiej współpracy współdziała z podmiotami, które
„przejmują” realizację niektórych elementów w ramach wspólnych przedsięwzięć.
Dzięki współpracy partnerskiej miast, również działania niektórych podmiotów
doprowadziły do jej sformalizowania poprzez podpisanie partnerskich umów
pomiędzy tymi podmiotami, czego dobrym przykładem są umowy zawarte przez
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku
ze swoimi odpowiednikami w miastach partnerskich.

Konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy, jedną z form współpracy organów administracji
publicznej z podmiotami, jest konsultowanie z podmiotami projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na mocy uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z 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 (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3643),
skonsultowano 68 projektów uchwał (2018 r. – 65) – wykaz wszystkich
skonsultowanych

projektów

uchwał

dostępny

jest

pod

linkiem:

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=219.
Liczba zgłoszonych uwag/opinii: 22,
Liczba organizacji zgłaszających uwagi/opinie: 8.
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Tworzenie

wspólnych

zespołów

o

charakterze

doradczym

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicielami podmiotów oraz
miasta
Przykładami zespołów o charakterze doradczym są komisje konkursowe, powołane
w celu oceny ofert złożonych w konkursach ofert, w skład których weszli
przedstawiciele organu wykonawczego miasta oraz osoby reprezentujące podmioty.
Do oceny ofert złożonych do konkursów na realizację zadań w 2019 r., Prezydent
Miasta Rybnika zarządzeniami:
1) nr 808/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. powołał 1 komisję konkursową – link
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=42503
2) nr 825/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. powołał 13 komisji konkursowych – link
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=42674
3) nr 530/2019 z dnia 4 września 2019 powołał 1 komisję konkursową – link
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=46730
Ponadto, w 2019 r. głosem doradczym przy podejmowaniu decyzji w sprawach m.in.
dotyczących działalności statutowej organizacji, służyły następujące zespoły:
1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku,
powołana zarządzeniem nr 623/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 listopada 2015 r. (kadencja 2015-2019). Do zakresu działania ww. Rady
należało inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
1) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
3) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
4) ocena realizacji programów,
5) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę
powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych;
2. Rybnicka Rada Sportu, powołana zarządzeniem nr 341/2019 Prezydenta
Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 r. (kadencja 28.05.2019 – 27.05.2023).
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
NESOD: 2020-20687
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a) Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika w zakresie kultury
fizycznej,
b) projektu budżetu Miasta Rybnika, w części dotyczącej kultury fizycznej,
programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Rybnika, w tym
w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury
fizycznej,
c) projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania
własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu,
d) spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień oraz
stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,
2) konsultowanie kierunków działania Miasta Rybnika w zakresie kultury
fizycznej, w tym określania dyscyplin wiodących oraz przedstawiania
propozycji

kryteriów

podziału

środków

finansowych,

przeznaczonych

z budżetu miasta na kulturę fizyczną,
3) opracowywanie rocznych raportów o stanie sportu w Rybniku.

Prowadzenie zakładki dla organizacji pozarządowych na stronie
Biuletynu

Informacji

Publicznej

Urzędu

Miasta

Rybnika

bip.um.rybnik.eu
Celem szybkiego i bezpośredniego dotarcia z informacją do podmiotów w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika prowadzona była zakładka adresowana
do podmiotów.
Zakładka służy do zamieszczania informacji istotnych z punktu widzenia działalności
prowadzonej przez podmioty, w tym projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej, które poddane były konsultacjom, informacje
na temat powołanych organów opiniodawczych, związanych z procesem zlecania
realizacji zadań publicznych (m.in. ogłoszenia o konkursach ofert, wyniki konkursów
wraz z informacjami o przyznanych dotacjach, publikacja ofert złożonych w trybie
pozakonkursowym, celem wniesienia stosownych uwag), informacje o szkoleniach,
skierowanych do organizacji. W
NGO/Aktualności)
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informacje

2019 r. zamieszczono w BIP (zakładka
(ogłoszenia)

skierowane

do

podmiotów
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prowadzących

działalność

pożytku

publicznego.

zainteresować organizacje pozarządowe

Informacje,

które

mogłyby

zamieszczano również w generatorze

wniosków eNGO. W 2019 roku zamieszono 94 informacji, z których 90 wysłano
dodatkowo w formie e-maila dla zarejestrowanych użytkowników na platformie
Grenerator wniosków eNGO. Z końcem 2019 roku zarejestrowanych było ponad 327
użytkowników.
W zakładce znajduje się również dział poświęcony podmiotom, funkcjonującym
na terenie miasta, który został podzielony na:
1. stowarzyszenia

sportowe,

tj.

kluby

sportowe

działające

w

formie

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej, dla których ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Rybnika,
kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty przewidują
prowadzenie

działalności

gospodarczej,

zarejestrowane

w

Krajowym

Rejestrze Sądowym (107),
2. uczniowskie kluby sportowe, dla których ewidencję prowadzi Prezydent Miasta
Rybnika (19),
3. stowarzyszenia pozostałe (191),
4. stowarzyszenia zwykłe (29),
5. fundacje (71),
RAZEM: 417 podmiotów

Udzielanie przez Prezydenta Miasta Rybnika rekomendacji oraz
honorowego patronatu istotnym wydarzeniom
W 2019 roku zrealizowano 90 przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta
Rybnika.

Wspieranie podmiotów w zakresie bezpłatnego udostępniania
pomieszczeń i obiektów
W ramach prowadzonej współpracy pozafinansowej podmioty, działające na terenie
miasta,

miały możliwość nieodpłatnego

korzystania

z

obiektów

sportowych

lub

na

preferencyjnych

i pomieszczeń

miejskich

warunkach
jednostek

organizacyjnych.
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Liczba obiektów udostępnionych podmiotom nieodpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: 20.
Liczba podmiotów, którym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku udostępnił
obiekty: 19.
Liczba klubów sportowych, którym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
udostępnił obiekty sportowe na preferencyjnych warunkach (1 zł/godzinę): 39.

Przekazywanie podmiotom materiałów promocyjnych miasta

W ramach współpracy pozafinansowej działalność podmiotów wspierana była
również poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych miasta. Materiały
przekazywane były na wniosek skierowany do Prezydenta Miasta, najczęściej
na potrzeby organizowanych konkursów, festynów, czy okolicznościowych spotkań.
W 2019 r. zrealizowano łącznie 593 wnioski o wydanie materiałów promocyjnych,
złożonych przez różnego rodzaju placówki i instytucje, w tym również przez podmioty
(m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe czy parafie). Łączna wartość przekazanych
materiałów wyniosła 284 072,08 zł.

Przekazywanie pucharów i medali
W ramach współpracy pozafinansowej Miasto Rybnik w 2019 roku przekazywało
trofea sportowe m.in. puchary, medale, statuetki. Łącznie przekazano 270 trofeów
sportowych o wartości 7.499,26 zł.

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483
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VI.

Wskaźniki realizacji Programu

1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta na realizację
zadań w trybie ustawy – 8 659 659,00 zł (łączna kwota planu po zmianach).
2. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych, liczony jako wysokość dotacji
celowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych w trybie ustawy
do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta na realizację ww. zadań:
8 318 612,24 zł/ 8 659 659,00 = 96,06% (uwzględniono zwroty środków na rachunek
Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.).
1) Wysokość środków przekazanych podmiotom (w tym na podstawie ustawy
o sporcie) na realizację zadań w 2019 r. wyniosła 13 638 612,24 zł, w tym w trybie
konkursowym – 13 374 528,83 zł, w trybie pozakonkursowym – 244 083,41 zł,
(co stanowi ok. 1,79% ogólnej kwoty udzielonych dotacji), z własnej inicjatywy –
20 000,00 zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość środków przekazanych
na realizację zadań w poszczególnych obszarach (uwzględniono zwroty środków
na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.).

lp.

1.

2.

3.

4.

obszar

udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej, zgodnie z ustawą z dnia
4 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej (prowadzenie Placówek
Wsparcia Dziennego)
wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej (pozostałe zadania)

NESOD: 2020-20687
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liczba zawartych
umów
(nie uwzględniono
umów rozwiązanych
i umów wieloletnich)

kwota dotacji (w tym
dotacje przekazane
na podstawie umów
wieloletnich
zawartych w latach
poprzednich)

1

192 060,00 zł

14

3 896 194,83 zł

0

1 859 000,00 zł

3

50 000,00 zł
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5.

ratownictwo i ochrona ludności

działalność na rzecz dzieci
6. i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
i młodzieży
przeciwdziałanie uzależnieniom
7.
i patologiom społecznym
wspieranie i upowszechnianie kultury
8.
fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
9.
i dziedzictwa narodowego
10. ochrona i promocja zdrowia
działalność na rzecz osób
11.
niepełnosprawnych
tworzenie warunków, w tym
12. organizacyjnych sprzyjających
rozwojowi sportu
ekologia i ochrona zwierząt oraz
13.
ochrona dziedzictwa przyrodniczego
14. turystyka i krajoznawstwo
działalność na rzecz mniejszości
15. narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego
16. promocja i organizacja wolontariatu
działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
17.
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie określonym w pkt 1-32a
działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
18.
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
działalność wspomagająca rozwój
19. gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
RAZEM
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0

127 878,24 zł

5

260 301,31 zł

25

564 560,81 zł

40

420 043,80 zł

28

372 889,00 zł

4

36 042,92 zł

9

88 050,00 zł

25

5 320 000,00 zł

6

127 450,00 zł

4

9 298,00 zł

1

10 000,00 zł

3

9 443,33 zł

1

120 000,00 zł

6

55 400,00 zł

1

120 000,00 zł

176

13 638 612,24 zł
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Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych w trybie
pozakonkursowym (uwzględniono zwroty środków na rachunek Urzędu Miasta
do 31.12.2019 r.):

lp.

obszar

liczba zawartych
umów
(nie uwzględniono
umów
rozwiązanych)

kwota dotacji

wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

14

76 993,80 zł

8

69 998,28 zł

5

27 450,00 zł

4.

Turystyka i krajoznawstwo

4

9 298,00 zł

5.

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych (projekt wybrany
w drodze budżetu obywatelskiego)

1

9 500,00 zł

6.

promocja i organizacja wolontariatu

3

9 443,33 zł

5

41 400,00 zł

40

244 083,41 zł

1.
2.
3.

7.

działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
RAZEM

3. Liczba ogłoszonych, na podstawie ustawy, otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych – 21 (w tym 18 konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta
i 3 konkursy przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku).
Dodatkowo Prezydent Miasta ogłosił 1 konkurs na realizację zadania z zakresu
tworzenia warunków, w tym, organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

NESOD: 2020-20687
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Konkursy ogłoszone przez Prezydenta Miasta Rybnika
lp

1.

2.

3.

4.

5.

obszar
udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej, zgodnie
z ustawą z dnia 4 sierpnia
2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej
pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
Działalność na rzecz
mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka
regionalnego
wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej

konkurs
Zarządzenie
Prezydenta

761/2018
z 9.11.2018 r.

kwota dotacji
przewidziana
w konkursie

NESOD: 2020-20687
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liczba
wspartych
zadań

192 060,00 zł

192 060,00 zł

1

794/2018
150 000,00 zł
z 26.11.2018 r.

150 000,00 zł

6

126/2019
50 000,00 zł
z 26.02.2019 r.

50 000,00 zł

1

777/2018
10 000,00 zł
z 19.11.2018 r.

10 000,00 zł

1

793/2018
50 000,00 zł
z 26.11.2018 r.

50 000,00 zł

3

100 000,00 zł

1

14 000,00 zł

1

0,00 zł

0

776/2018
ekologia i ochrona zwierząt
z 19.11.2018 r. 100 000,00 zł
6. oraz ochrona dziedzictwa
oraz 788/2018
przyrodniczego
z 23.11.2018 r.
działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
791/2018
50 000,00 zł
7. rozwijania kontaktów
i współpracy między
z 26.11.2018 r.
społeczeństwami
działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
8. rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami

kwota
udzielonych
dotacji

496/2019
20 000,00 zł
z 14.08.2019 r.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci
i młodzieży
działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci
i młodzieży
przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym
przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym
wspieranie
i upowszechnianie kultury
fizycznej
kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
ochrona i promocja
zdrowia
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
tworzenie warunków,
w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi
sportu
działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie określonym
w pkt 1-32a

782/2018
55 000,00 zł
z 20.11.2018 r.

50 000,00 zł

3

128/2019
220 000,00 zł
z 26.02.2019 r.

220 000,00 zł

2

590 000,00 zł

405 550,00 zł

15

160 050,00 zł

160 050,00 zł

10

784/2018
370 000,00 zł
z 20.11.2018 r.

343 050,00 zł

26

783/2018
330 000,00 zł
z 20.11.2018 r.

306 000,00 zł

20

775/2018
50 000,00 zł
z 19.11.2018 r.
790/2018
70 000,00 zł
z 26.11.2018 r.

39 220,00 zł

4

70 000,00 zł

7

785/2018
120 000,00 zł
z 21.11.2018 r.

120 000,00 zł

1

799/2018
5 300 000,00 zł
z 27.11.2018 r.

5 300 000,00 zł

24

781/2018
120 000,00 zł
z 20.11.2018 r.

120 000,00 zł

1

792/2018
z 26.11.2019 r.
127/2019
z 26.02.2019 r

RAZEM 7 699 930,00 zł
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Oferta złożona z własnej inicjatywy

Lp.

1.

obszar
tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu

Zarządzenie
Prezydenta

kwota
udzielonych
dotacji

liczba
wspartych
zadań

477/2019
z 31.07.2019 r.

20 000,00 zł

1

Liczba ogłoszonych konkursów ofert przez Prezydenta Miasta Rybnika

lp.

obszar

liczba
konkursów

1.

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia
4 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej

1

2.

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

2

3.

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego

1

4.

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

1

5.
6.
7.

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży

1
2
2

8.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2

9.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1

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

1

11. ochrona i promocja zdrowia

1

12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

1

13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
działalność na rzecz organizacji pozarządowych podmiotów
14. wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt
1-32a
15. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu
Razem:
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1
1
1
19
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Zadania realizowane na podstawie umów wieloletnich zawartych w latach
poprzednich na podstawie konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Zarządzenie

tytuł projektu

Lp.

Prezydenta

Ratownictwo i ochrona ludności
Prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Rybniku
przy ul. Karłowicza 48
Prowadzenie ogrzewalni dla
osób bezdomnych z terenu
Miasta
Prowadzenie Placówek
Wsparcia Dziennego
Prowadzenie Dziennego Domu
„Senior+” w Rybniku, przy ul.
Stanisława Konarskiego 49
Prowadzenie Klubu „Senior+”
przy ul. Orzeszkowej 17

kwota udzielonych dotacji

720/2016
z 28.11.2016 r.

na rok 2019: 127 878,24 zł

706/2016
z 21.11.2016 r.

na rok 2019: 1 243 924,50 zł

738/2018
z 30.10.2018 r.

na rok 2019: 140 000,00 zł

736/2017
z 17.11.2017 r.
37/2017
Dyrektora OPS
z 23.11.2017 r.
48/2018
Dyrektora OPS
z 19.10.2018 r.

na rok 2019: 1 859 000,00 zł
na rok 2019: 324 096,00 zł

na rok 2019: 120 000,00 zł
3 814 898,74 zł

RAZEM

Konkursy ogłoszone przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:
3 otwarte konkursy ofert, w ramach których wsparto 8 zadań publicznych na łączną
kwotę 2 034 000,00 zł.
4. Liczba ofert złożonych do otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie
ustawy - 179 (171 do konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta i 8 ofert
do konkursów

ogłoszonych

przez

Dyrektora

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Rybniku).

NESOD: 2020-20687
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lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

obszar
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie
z ustawą z dnia 4 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
11. ochrona i promocja zdrowia
12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości
działalność na rzecz organizacji pozarządowych
14. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie określonym w pkt 1-32a

NESOD: 2020-20687
Przyg.: PS-I/483

liczba
konkursów

liczba ofert
złożonych
do konkursów

1

3

4

18

1

1

1

3

1

3

2

6

2

10

2

38

1

45

1

29

1

9

2

12

1

1

1

1

21

179
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5. Liczba podmiotów składających oferty do otwartych konkursów ogłoszonych
na podstawie ustawy:
lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

obszar
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie
z ustawą z dnia 4 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
11. ochrona i promocja zdrowia
12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
działalność na rzecz organizacji pozarządowych
14. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie określonym w pkt 1-32a
Razem
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liczba podmiotów
3

13
1
3
3
4
8
25
36
22
8
11
1
1
139
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6. Liczba ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy – 91.
lp.

obszar

liczba ofert

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

2

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo

16

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

36

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6

12
10
9

7. Liczba podmiotów składających oferty w trybie art. 19a ustawy – 44.
8. Liczba beneficjentów objętych działaniami – 34 513 (wg rozliczonych sprawozdań –
stan na 31.12.2019 r.).
9. Wskaźnik celowości realizacji zadań, liczony jako liczba ofert rozstrzygniętych
pozytywnie do liczby ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy – 40/91 ofert = 43,96%.
10.Liczba podpisanych umów w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert oraz w trybie
art. 19a ustawy - 176 (w tym 103 w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych
przez Prezydenta Miasta na podstawie ustawy, 24 w wyniku rozstrzygnięcia
konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta na podstawie ustawy o sporcie,
1 na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy na podstawie ustawy o sporcie,
40 – mały grant i 8 - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku).
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Zestawienie liczba dofinansowanych zadań (podpisanych umów)
Obszar
udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej, zgodnie z ustawą z dnia
4 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin
i osób
działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego
wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej
ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
ochrona i promocja zdrowia
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
działalność na rzecz organizacji
pozarządowych podmiotów
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w trybie
pozakonkursowym

w trybie
konkursowym

ogółem

0

1

1

0

14

14

0

1

1

0

3

3

5

1

6

5

1

6

0

5

5

0

25

25

14

26

40

8

20

28

0

4

4

1

8

9

0

1

1

0

1

1
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wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, w zakresie określonym
w pkt 1-32a
turystyka i krajoznawstwo

1.

promocja i organizacja
wolontariatu
tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu
RAZEM

4

0

4

3

0

3

24

25

135

176

1 (z własnej
inicjatywy)
41

11. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie miasta na dotacje celowe dla klubów
sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – 5 320 000 zł.
12. Wysokość dotacji celowych przekazanych klubom sportowym na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - 5 320 000 zł (uwzględniono zwroty środków
na rachunek Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.).
13. Liczba ofert złożonych przez kluby sportowe o udzielenie dotacji celowej
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - 31.
14. Liczba umów zawartych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 25.
lp.

podmiot
Miejski Koszykarski
Klub Sportowy
„Rybnik”
Klub RekreacyjnoSportowy
Towarzystwa
Krzewienia Kultury
Fizycznej "Zuch"
Orzepowice
Klub Sportowy "Kejza
Team" Rybnik
Klub Sportowy
"Polonia"
Klub Sportowy "ROW
1964 Rybnik"
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nazwa zadania

wysokość dotacji

Szkolenie i udział w rozgrywkach II
ligi (oferta z własnej inicjatywy)

20 000,00 zł

Razem, dziesiątką, - „Moja pasja to
futbol, na drugim miejscu
umieściłbym futbol, a na
trzecim…futbol!” (Serio Dutra
Santos)

200 000,00 zł

Całoroczne systematyczne szkolenie
190 000,00 zł
sportowe w dziedzinie judo
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży, w tym przygotowania do
190 000,00 zł
imprez mistrzowskich krajowych
i międzynarodowych
Systematyczne szkolenie i udział
990 000,00 zł
w rozgrywkach piłkarskich
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Klub Sportowy
"Rymer" Rybnik

Gramy dalej – jubileusz 100-lecia
istnienia KS Rymer na sportowo

40 000,00 zł

Klub Sportowy
"Silesia" Rybnik

Baseball w Rybniku 2019

80 000,00 zł

Rybnik – Jasne, że żużel!

2 000 000,00 zł

Klub Sportowy ROW
Rybnik Spółka
Akcyjna
Miejski Koszykarski
Klub Sportowy
"Rybnik"

Całoroczna działalność Miejskiego
Koszykarskiego Klubu Sportowego
RYBNIK
Poprawa warunków uprawiania
Młodzieżowy Klub
sportu, rozwój sportowy dzieci
Mini Żużlowy "Rybki" i młodzieży, osiąganie wysokich
Rybnik
wyników sportowych przez adeptów
i zawodników Klubu "Rybki" Rybnik
Rybnicki Klub Ju Jitsu Działalność sportowo-szkoleniowa
Sportowego
RKJJS 2019
Rybnicki Klub
Piłkarski - Szkółka
Całoroczne szkolenie dzieci
Piłkarska ROW w
i młodzieży
Rybniku
Rybnicki Młodzieżowy
Boks 2019
Klub Sportowy
Rybnicki Młodzieżowy
Koszykówka żeńska 2019
Klub Sportowy
Rybnicki Młodzieżowy
Lekkoatletyka 2019
Klub Sportowy
Rybnicki Młodzieżowy
Rybnickie pływanie 2019
Klub Sportowy
Rybnicki Młodzieżowy
Szermierka 2019
Klub Sportowy
Stowarzyszenie
Sportowe - Grupa
Kolarstwo 2019 – sport i rekreacja
Kolarska "Viktoria"
Rybnik
Towarzystwo
Szkolenie i współzawodnictwo
Lekkoatletyczne
sportowe w lekkiej atletyce
"ROW" Rybnik
Towarzystwo
Działalność całoroczna sekcji tenisa
Sportowe "Kuźnia"
stołowego TS Kuźnia Martex
Towarzystwo
Całoroczna działalność sekcji
Sportowe "Kuźnia"
żeglarskiej TS Kuźnia
Towarzystwo
Rybnicka siatkówka
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180 000,00 zł

100 000,00 zł

40 000,00 zł

200 000,00 zł

30 000,00 zł
90 000,00 zł
70 000,00 zł
30 000,00 zł
100 000,00 zł

50 000,00 zł

70 000,00 zł
20 000,00 zł
90 000,00 zł
330 000,00 zł
45/79

1.

2.

Sportowe "Volley"
Rybnik
Towarzystwo
Sportowe ROW
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Towarzystwo
Sportowe ROW
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Uczniowski Klub
Sportowy "Jedynka"
Rybnik

TS ROW – pierwsza żeńska drużyna
30 000,00 zł
w historii Rybnika

TS ROW – sportowa reklama
Rybnika

130 000,00 zł

Rybnicka Siatkówka Żeńska, Rybnik
2019

50 000,00 zł

RAZEM 5 320 000,00 zł
15. Liczba

klubów

sportowych,

którym

udzielona

została

dotacja

celowa

na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - 18.
lp.

nazwa klubu
Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zuch"
Orzepowice
Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik
Klub Sportowy "Polonia"
Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"
Klub Sportowy "Rymer" Rybnik
Klub Sportowy "Silesia" Rybnik
Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Rybnik
Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik
Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego
Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
Stowarzyszenie Sportowe - Grupa Kolarska "Viktoria" Rybnik
Towarzystwo Lekkoatletyczne "ROW" Rybnik
Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"
Towarzystwo Sportowe "Volley" Rybnik
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Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych, liczony jako wysokość środków
przekazanych klubom sportowym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie do wysokości ww. środków zaplanowanych w budżecie miasta - 100%.
17. Liczba projektów aktów normatywnych skonsultowanych z podmiotami - 68.
18. Liczba podmiotów zgłaszających opinie (uwagi) w procesie konsultacji projektów
aktów normatywnych.
W

procesie

konsultacji

projektów

aktów

normatywnych,

przeprowadzonych

w okresie sprawozdawczym 8 podmiotów zgłosiło opinie (w 2018 roku –
6 podmiotów). Uwagi dotyczyły następujących projektów uchwał:
1) projekt

uchwały

w

sprawie

„Przyjęcia

współpracy

Miasta

Rybnika

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
2) projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok,
3) projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
4) projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Rybnika,
5) projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.
1. Wysokość dotacji celowych przekazanych podmiotom na podstawie:
1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: 324 890,00 zł
(zapewnienie gotowości bojowej) oraz 678 591,50 zł (pozostałe)
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lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

podmiot
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikBoguszowice
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikChwałęcice
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikChwałowice
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikGolejów
Ochotnicza Straż Pożarna
Rybnik-Gotartowice
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikGrabownia
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikKamień
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikKłokocin
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikOchojec
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikOrzepowice
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikPopielów
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikStodoły
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikWielopole
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikOrzepowice

15.

Ochotnicza Straż Pożarna RybnikWielopole

16.

Ochotnicza Straż Pożarna RybnikChwałowice

17.

Ochotnicza Straż Pożarna RybnikBoguszowice

18.

Ochotnicza Straż Pożarna RybnikGolejów
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przeznaczenie
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
zapewnienie gotowości
bojowej
dofinansowanie zakupu
wentylatora
oddymiającego
dofinansowanie zakupu
nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
dofinansowanie zakupu
opryskiwacza
plecakowego
dofinansowanie zakupu
zestawu do otwierania
drzwi i cięcia pedałów
dofinansowanie zakupu
pilarki ratowniczej

dotacja
36 800,00 zł
10 650,00 zł
23 150,00 zł
34 380,00 zł
34 500,00 zł
14 680,00 zł
42 880,00 zł
28 500,00 zł
26 750,00 zł
20 350,00 zł
27 850,00 zł
12 850,00 zł
11 550,00 zł
962,00 zł

660 894,00 zł

964,10 zł

5 398,00 zł

2 225,00 zł
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Ochotnicza Straż Pożarna RybnikPopielów
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikKłokocin

19.
20.

dofinansowanie zakupu
nożyc do cięcia pedałów
dofinansowanie zakupu
zestawu do otwierania
drzwi i cięcia pedałów

2 750,40 zł
5 398,00 zł

2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
130 000,00 zł
lp.

podmiot

dotacja

1.

Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku

95 000,00 zł

2.

Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku

35 000,00 zł

20. Liczba podmiotów, którym została udzielona dotacja na podstawie:
1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – 13,
2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 1.

VII.

Ewaluacja końcowa

1. Efektywność wykorzystania środków finansowych
Nazwa
wskaźnika

Sposób obliczenia

Wartość
docelowa

Wartość
ewaluacyjna

Efektywność
wykorzystania
środków
finansowych

Kwota dotacji rozliczona
na podstawie złożonych
sprawozdań
13 638 612,24 zł/kwota
dotacji przekazana na
podstawie zawartych
umów 13 813 470,54 zł

100%

98,73%

Symbol
wskaźnika

W1

2. Jakość składanych ofert
Symbol
wskaźnika

Nazwa
wskaźnika

Sposób obliczenia

Wartość
docelowa

Wartość
ewaluacyjna

W2

Jakość
składanych
ofert

Liczba ofert spełniających
wymogi formalne
277/liczba ofert
złożonych ogółem 301

90%

92,03%
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3. Aktywność podmiotów w realizacji zadań publicznych
Symbol
wskaźnika

W3

Nazwa
wskaźnika

Sposób obliczenia

Wartość
docelowa

Wartość
ewaluacyjna

Aktywność
podmiotów
w realizacji
zadań
publicznych

Liczba podmiotów
nadzorowanych przez
Prezydenta Miasta
realizujących zadanie
publiczne (71)/liczba
podmiotów
nadzorowanych przez
Prezydenta Miasta (417)

50%

17,03%

Nazwa
wskaźnika

Sposób obliczenia

Wartość
docelowa

Wartość
ewaluacyjna

Efektywność
planu kontroli

Liczba wykonanych
kontroli realizacji zadań
publicznych (1)/liczba
kontroli zaplanowanych
(2)

100%

50%

Wartość
docelowa

Wartość
ewaluacyjna

70%

87,5%

4. Efektywność planu kontroli
Symbol
wskaźnika

W4

5. Poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy z miastem
Symbol
wskaźnika

W5

Nazwa
wskaźnika
Poziom
satysfakcji
podmiotów
ze współpracy
z miastem

Sposób obliczenia
Liczba podmiotów
pozytywnie oceniających
współpracę z miastem
7/liczba podmiotów
oceniających 8

Badania ankietowe, dotyczące poziomu satysfakcji organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ze współpracy
z Miastem Rybnik, zostały przeprowadzone w terminie 2-13 marca 2020 roku.
Ankietę

zamieszczono

na

stronie

internetowej

http://oskar.rybnik.eu/ankiety.

Przesłano 8 ankiet.
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Wyniki ankiety:
Pytanie nr 1: Jak ogólnie ocenia Pan(-i) jakość współpracy z samorządem
w 2019 roku?:
 „bardzo dobrze” 4 odpowiedzi,
 „dobrze” 3 odpowiedzi,
 „ani dobrze, ani źle” 0 odpowiedzi,
 „źle”0 odpowiedzi,
 „bardzo źle” 1 odpowiedź,
Wskaźnik W5 – poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy z miastem osiągnął
wartość 87,5% (7 pozytywnych ocen na 8 ocen złożonych).

Pytanie nr 2: Jakie elementy w relacjach swojej organizacji z samorządem uważa
Pan ( i) za:
a) największą zaletę/szansę;
b) największą wadę/problem?
(proszę wskazać maks. 2 zalety i 2 wady obecnie działającego systemu)
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W poniższej tabeli przedstawiono przesłane odpowiedzi:
Lp.
1.

ZALETY
możliwość realizacji ciekawych inicjatyw
kulturalnych

2.

prawidłowa realizacja i uczciwe rozliczenie
dotacji według umowy

3.

komunikacja

4.

dostępność

5.
6.
7.

profesjonalizm
rzetelność
wspieranie zadań statutowych
użyczenie obiektów sportowych na
organizację imprez, zawodów sportowych
bardzo dobry kontakt telefoniczny
z opiekunem projektu
wiedza merytoryczna opiekuna projektu
rzetelna i dobra współpraca na etapie
realizacji i rozliczania

8.
9.
10.
11.

WADY
brak budżetu na działania
kulturalne na 2020 rok
budżet usunięty bez
konkretnych konsultacji
z wnioskodawcą w 2019 r,
słaba transparentność podziału
środków na konkursy i małe
granty na 2020 r
ograniczanie środków
finansowych na realizację
projektów
niewystarczające środki
finansowe na realizacje zadań
statutowych
terminy ogłaszania konkursów
terminy wydatkowania środków

VIII. Ocena realizacji Programu
Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność społeczeństwa,
grup i organizacji obywatelskich. Działalność organizacji pozarządowych znacząco
wpływa na jakość życia mieszkańców. Podejmując ważne społecznie zadania,
przyczyniają się one do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.
Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie
działań podejmowanych przez samorząd, w istotny sposób wzbogacają jego
działalność na rzecz mieszkańców.
Organizacje są ważnym partnerem Miasta Rybnika w realizacji jego zadań
statutowych. Miasto współpracuje z sektorem pozarządowym, zlecając mu realizację
zadań własnych z przekonaniem, że organizacje, znając potrzeby społeczności
NESOD: 2020-20687
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52/79

lokalnej, mogą realizować je skuteczniej i efektywniej, praktycznie w każdym
obszarze życia społecznego.
Współpraca miasta z organizacjami w 2019 r. odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz
uczciwej konkurencji. Zgodnie z zasadą pomocniczości miasto ograniczało sferę
swojej ingerencji w życie społeczności lokalnej do niezbędnego minimum,
wymaganego przez prawo, wspierając jednocześnie inicjatywy społeczne, które
uznało za najbardziej efektywny sposób rozwiązywania problemów mieszkańców.
Zasada

suwerenności

a organizacjami

stron

kształtowały

oznaczała,
się

że

stosunki

z poszanowaniem

pomiędzy
wzajemnej

miastem
autonomii

i niezależności swojej działalności statutowej, z uznaniem przez strony ich prawa do
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, zwłaszcza tych należących
do sfery zadań publicznych. Z kolei w myśl zasady partnerstwa miasto gwarantowało
podmiotom m.in. udział w planowaniu realizowanych zadań, określeniu sposobu i ich
realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, proponowaniu
zasad współpracy. Zgodnie z zasadą efektywności miasto zlecało realizację swoich
zadań publicznych organizacjom, a te gwarantowały, że wykonają je w sposób
profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy, zaś obie strony wspólnie dążyły
do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych.
Miasto dbało również, w myśl zasady uczciwej konkurencji i jawności, o zachowanie
przejrzystości

podejmowanych

działań

oraz

informowanie

w

granicach

wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu, w tym udostępnianie informacji
o zamiarach, celach, wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta na realizację zadań publicznych. Natomiast organizacje udostępniały miastu
dane, dotyczące ich działalności, jej rezultatów, sposobu funkcjonowania oraz
sytuacji finansowej.
Celem głównym Programu było zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój
miasta i poprawa jakości życia mieszkańców Rybnika oraz wsparcie rozwoju
społeczeństwa

obywatelskiego

poprzez

wzmocnienie

współpracy

miasta

z podmiotami. Warunkiem osiągnięcia tak zdefiniowanego celu, było otwarcie się
samorządu na problemy zgłaszane przez podmioty, rozwiązywanie je poprzez dialog
i współpracę, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo.
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W 2019 r. Miasto Rybnik współpracowało z podmiotami na wielu płaszczyznach,
zarówno finansowych jak i pozafinansowych. Podjęte przez realizatorów Programu
działania, wspierane przez miasto, adresowane były do różnych grup społecznych,
służyły rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu
wolnego dzieciom i młodzieży, wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnień.
Nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia im
przyjaznej

i otwartej

przestrzeni,

sprzyjającej

podejmowaniu

działań

odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu
miasta, liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać
zainteresowania, brać czynny udział w wielu, ciekawych inicjatywach.
Warto również wspomnieć o działaniach realizowanych przez miasto na rzecz
pobudzenia aktywności lokalnej społeczności. W 2019 roku po raz siódmy
przeprowadzono procedurę związaną z wyborem projektów zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok. Procedura została przeprowadzona
w oparciu o uchwalę nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.
Do

siódmej

edycji

budżetu

obywatelskiego

zgłoszono

11

projektów

ogólnomiejskich i 58 projektów lokalnych. Nabór wniosków miał miejsce w dniach
od 3 do 21 czerwca 2019 r. Pod głosowanie poddano 9 projektów ogólnomiejskich
oraz 52 projekty lokalne. Głosowanie nad projektami odbyło się w dniach od 21 do 25
października 2019 r., tradycyjnie - poprzez wrzucenie formularza do urny w jednym
z dwóch punktów zlokalizowanych w Urzędzie Miast oraz w punkcie informacji
miejskiej Halo! Rybnik lub za pośrednictwem Internetu. Wszyscy mieszkańcy
Rybnika mogli oddać maksymalnie dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski oraz
jeden

na projekt

lokalny,

bez

względu

na

dzielnicę

zamieszkania.

W przeprowadzonym głosowaniu złożono łącznie 23 295 kart do głosowania,
w tym: 211 kart metodą tradycyjną (liczba kart wrzuconych do urn), 23 084 kart przez
Internet. W głosowaniu oddano 43 166 ważnych głosów. Do realizacji wybrano jeden
projekt ogólnomiejski pn.: BO RODZINA JEST WAŻNA – ogólnomiejski, który
otrzymał 4 769 głosów oraz 31 projektów lokalnych.
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Głosowanie

poprzedziła

szeroka

akcja

promocyjna

budżetu

obywatelskiego

z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak media społecznościowe, smsy wysyłane
do mieszkańców, informacje zamieszczane na bilbordach, w autobusach komunikacji
miejskiej. Pomysłodawcy angażowali się w promocję swoich projektów poprzez
działania lokalne, ulotki, plakaty, spotkania z mieszkańcami oraz wykorzystując
również media społecznościowe.
W 2019 r. miasto wsparło zadania, realizowane przez podmioty, na łączną kwotę
13 638 612,24 zł. Poniżej przedstawiono porównanie udzielonego wsparcia w latach
2017-2019 (w 2019 roku uwzględniono zwroty środków na rachunek Urzędu Miasta
do 31.12.2019 r.).
Lp.

Obszar

1.

pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
ochrona i promocja
zdrowia
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami
kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
wspieranie
i upowszechnianie kultury
fizycznej

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
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Dotacje
udzielone
w roku 2017

Dotacje
udzielone
w roku 2018

Dotacje
udzielone
w roku 2019

2 534 297,93 zł

3 543 604,73 zł

3 896 194,83 zł

49 999,98 zł

48 095,00 zł

36 042,92 zł

587 010,00 zł

556 395,77 zł

564 560,81 zł

70 000,00 zł

82 570,00 zł

88 050,00 zł

27 990,00 zł

27 173,44 zł

127 450,00 zł

64 130,00 zł

57 280,00 zł

55 400,00 zł

319 467,56 zł

399 982,56 zł

372 889,00 zł

425 720,00 zł

424 289,40 zł

420 043,80 zł
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9.

turystyka i krajoznawstwo

10. ratownictwo i ochrony
ludności
11. działalność na rzecz
mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka
regionalnego
12. promocja i organizacji
wolontariatu
13. wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej (pozostałe
zadania)
14. wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej (prowadzenie
Placówek Wsparcia
Dziennego)
15. udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa
16. działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci
i młodzieży
17. tworzenie warunków,
w tym organizacyjnych
sprzyjających rozwojowi
sportu
18. działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy, w zakresie
określonym w pkt 1-32a
19. działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
Razem
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9 966,45 zł

9 750,00 zł

9 298,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

127 878,24 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

9 995,50 zł

10 000,00 zł

9 443,33 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

1 843 991,60 zł

1 859 000,00 zł

1 859 000,00 zł

182 177,64 zł

182 177,64 zł

192 060,00 zł

59 135,99 zł

261 173,71 zł

260 301,31 zł

6 749 790,44 zł

6 012 000,00 zł

5 320 000,00 zł

10 000,00 zł

60 000,00 zł

120 000,00 zł

0 zł

30 000,00 zł

120 000,00 zł

13 033 673,09

13 653 492,25

13 638 612,24
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie liczby zawartych umów w latach 20172019 (w zestawieniu nie uwzględniono umów wieloletnich zawartych w latach
poprzednich oraz umów rozwiązanych).
Lp.

Obszar

1.

pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
ochrona i promocja zdrowia

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami
kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
wspieranie
i upowszechnianie kultury
fizycznej
turystyka i krajoznawstwo

10. ratownictwo i ochrony
ludności
11. działalność na rzecz
mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka
regionalnego
12. promocja i organizacji
wolontariatu
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Liczba
zawartych
umów w roku
2017

Liczba
zawartych
umów w roku
2018

Liczba
zawartych
umów w roku
2019

16

14

14

7

4

4

27

27

25

7

8

9

6

7

6

10

8

6

29

30

28

34

37

40

3

2

4

1

0

0

1

1

1

3

3

3
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13. wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej
(pozostałe zadania)
14. wspieranie rodziny i
systemu pieczy zastępczej
(prowadzenie Placówek
Wsparcia Dziennego)
15. udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa
16. działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci
i młodzieży
17. tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych
sprzyjających rozwojowi
sportu
18. działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, w zakresie
określonym w pkt 1-32a
19. działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
Razem

4

4

3

9

2

0

1

1

1

7

9

5

32

27

25

1

1

1

0

1

1

198

186

176

Poniżej przedstawiono, porównanie udzielonego wsparcia w latach 2017-2019
(kwota dotacji uwzględnia zwroty dokonane do 31.12.2019 r.).
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pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

2 534 297,93 zł
3 896 194,83 zł

3 543 604,73 zł

2017

2018

2019

ochrona i promocja zdrowia
49 999,98 zł

36 042,92 zł

48 095,00 zł

2017
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Przyg.: PS-I/483

2018

2019
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przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

587 010,00 zł

564 560,81 zł

556 395,77 zł

2017

2018

2019

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

70 000,00 zł

88 050,00 zł

82 570,00 zł

2017
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2018

2019
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
27 990,00 zł
27 173,44 zł

127 450,00 zł

2017

2018

2019

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i wspólpracy między
społeczeństwami
64 130,00 zł
55 400,00 zł

57 280,00 zł
2017
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2018

2019
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

319 467,56 zł

372 889,00 zł

399 982,56 zł

2017

2018

2019

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
425 720,00 zł
420 043,80 zł

424 289,40 zł

2017
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2018

2019
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turystyka i krajoznawstwo
9 966,45 zł

9 298,00 zł

9 750,00 zł
2017

2018

2019

ratownictwo i ochrona ludności
30 000,00 zł
30 000,00 zł

127 878,24 zł

2017
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2018

2019
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dzialalność na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego
10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

2017

2018

2019

promocja i organizacja wolontariatu
9 995,50 zł

9 443,33 zł

10 000,00 zł
2017
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2018

2019
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wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł
2017

2018

2019

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie
Placówek Wsparcia Dziennego)
1 843 991,60 zł

1 859 000,00 zł

1 859 000,00 zł
2017
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2018

2019
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udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie
świadomości prawnej społeczeństwa
182 177,64 zł

192 060,00 zł

182 177,64 zł
2017

2018

2019

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży
260 301,31 zł

59 135,99 zł

261 173,71 zł

2017
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2018

2019
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tworzenie warunków, w tym organizacyjnych
sprzyjających rozwojowi sportu
6 749 790,44 zł
5 320 000,00 zł

6 012 000,00 zł

2017

2018

2019

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
30 000,00 zł

120 000,00 zł

2017
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2018

2019
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działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie
określonym w pkt 1-32a
10 000,00 zł

60 000,00 zł

120 000,00 zł
2017
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2018

2019
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Podsumowanie
Analiza wysokości środków przekazanych w 2019 r. (z uwzględnieniem zwrotów)
na zadania zlecone do realizacji podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz w trybie ustawy o sporcie wskazuje na spadek
o 14 880,01 zł w porównaniu z 2018 r. (2017 r. – wzrost o 619 819,16 zł).
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Rada Miasta Rybnika
uchwałą nr 214/XIV/2015 z dnia 22 października 2015 r. określiła warunki oraz tryb
finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik. Prezydent Miasta Rybnika
zarządzeniami nr 60/2019 z 22 stycznia 2019 r. oraz nr 477/2019 z 31 lipca 2019 r.
udzielił 25 dotacji celowych 18 klubom sportowym na łączną kwotę 5 320 000,00 zł.
W 2019 roku, z uwagi na specyfikę proponowanych zadań publicznych (stusunkowo
krótkie terminy realizacji, projekty do 10 000 zł) udzielono dotacji wyłącznie w trybie
art. 19a ustawy w obszarze turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji
wolontariatu.
Najwięcej dotacji w trybie art. 19a ustawy udzielono w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej – 14 dotacji (w 2018 r. – 15 dotacji), kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 8 dotacji (w 2018 r. –
6 dotacji).
liczba
projektów
14

76 993,80 zł

8

69 998,28 zł

5

27 450,00 zł

Turystyka i krajoznawstwo

4

9 298,00 zł

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
(projekt wybrany w ramach budżetu
obywatelskiego)

1

9 500,00 zł

promocja i organizacja wolontariatu

3

9 443,33 zł

5

41 400,00 zł

lp.

obszar
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
ekologia i ochrona zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego

ochrona

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Razem
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40

kwota dotacji

244 083,41 zł
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W tabeli wykazano udzielone dotacje pomniejszone o środki zwrócone na rachunek
Urzędu Miasta do 31.12.2019 r.

Liczba realizowanych projektów w trybie art. 19a
w ujęciu procentowym

13%
8%

35%

2%
10%

12%
20%

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

turystyka i krajoznawstwo
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (projekt
wybrany w ramach budżetu obywatelskiego)
promocja i organizacja wolontariatu

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
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Zmniejszenie wysokości środków w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. odnotowano
w następujących obszarach:
1) ochrona i promocja zdrowia – o 12 052,08 zł (2018 r. zmniejszenie
o 1 904,98 zł),
2) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami – o 1 880,00 zł (2018 r. zmniejszenie
o 6 850,00 zł),
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – o 27 093,56
zł (w 2018 r. wzrost o 80 515,00 zł),
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – o 4 245,60 zł (2018 r.
zmniejszenie o 1 430,60 zł),
5) turystyka i krajoznawstwo – o 452,00 zł (2018 r. zmniejszenie o 216,45 zł),
6) promocja i organizacja wolontariatu – o 556,67 zł (2018 r. wzrost o 4,50 zł),
7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży –
o 872,40 zł (2018 r. zwiększenie o 202 037,72 zł),
8) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu –
o 692 000,00 zł (2018 r. zmniejszenie o 737 790,44 zł).
Wzrost nastąpił w następujących obszarach:
1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – o 8 165,04 zł
(2018 r. zmniejszenie o 30 614,23 zł),
2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – o 352 590,10 zł
(2018 r. zwiększenie o 1 009 306,80 zł),
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – o 5 480,00 zł (2018 r. wzrost
o 12 570,00 zł),
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –
o 100 276,56 zł (2018 r. zmniejszenie o 816,56 zł),
5) ratownictwo i ochrona ludności – o 97 878,24 zł
6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa – o 9 882,36 zł,
7) działalność na rzecz organizacji pozarządowych - o 60 000 zł (2018 r.
zwiększenie o 50 000 zł),
8) działalność
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przedsiębiorczości – o 90 000 zł (2018 r. zwiększenie o 30 000 zł),
W obszarach: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (pozostałe zadania),
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie Placówek Wsparcia
Dziennego) kwoty pozostały na poziomie roku ubiegłego.
W 2019 r. Miasto Rybnik realizowano również pozafinansowe formy współpracy
z podmiotami, np.: informowano o planowanych działaniach, w szczególności
poprzez

publikowanie

informacji

na

stronie

internetowej

Urzędu,

w

tym

o ogłaszanych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach, proponowanych szkoleniach,
nieodpłatnie przekazywano materiały promocyjne miasta oraz udostępniano
pomieszczenia i obiekty sportowe, będące własnością miasta.
Dokonując oceny Programu, analizie poddano obszary oraz zadania priorytetowe,
do których w 2019 r. złożone zostały oferty, jak również stopień zaangażowania
podmiotów w proces konsultacji projektów aktów normatywnych, dotyczących ich
działalność statutowej.
Analiza wskaźników realizacji programu wskazuje na wzrost wartości następujących
wskaźników:

Wskaźniki realizacji programu
wysokość środków finansowych
zaplanowanych w budżecie
miasta na realizację zadań
publicznych w trybie ustawy
wskaźnik celowości realizacji
zadań, liczony jako liczba ofert
rozstrzygniętych pozytywnie do
liczby ofert złożonych w trybie
art. 19a ustawy
liczba ogłoszonych na
podstawie ustawy otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych
wysokość dotacji celowych
przekazanych podmiotom na
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2019-2018

2018

2019

7 766 508,07 zł

8 493 470,54 zł

726 962,47 zł

43,41%

43,96%

0,55 p.p.

21

21

0

740 023,00 zł

1 133 481,50 zł

393 458,50 zł

(wzrost)
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podstawie ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej oraz ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
liczba podmiotów zgłaszających
opinie (uwagi) w procesie
konsultacji projektów aktów
normatywnych

6

8

2

W 2019 r. wzrosła wysokość środków zaplanowanych w budżecie miasta
na realizację

zadań

w

trybie

ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie. Wzrost widoczny jest również w liczbie podmiotów zgłaszających
opinie i uwagi w procesie konsultacji projektów aktów normatywnych.
Analiza wskaźników realizacji programu wskazuje na spadek wartości następujących
wskaźników:
Wskaźniki realizacji
programu
liczba podmiotów
składających oferty do
otwartych konkursów
ogłoszonych na podstawie
ustawy
liczba ofert złożonych w
trybie art. 19a ustawy
liczba podpisanych umów
w wyniku rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert
oraz w trybie art. 19a ustawy
wskaźnik wykorzystania
środków finansowych, liczony
jako wysokość dotacji
celowych przekazanych
podmiotom na realizację
zadań publicznych w trybie
ustawy do wysokości
środków zaplanowanych
w budżecie miasta na
realizację ww. zadań
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2019-2018

2018

2019

149

139

-10

129

91

-38

186

176

-10

98,54%

97,94 %

- 6 p.p.

(spadek)
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liczba podmiotów
składających oferty w trybie
art. 19a ustawy
Liczba beneficjentów
objętych działaniami
wysokość środków
zaplanowanych w budżecie
miasta na dotacje celowe dla
klubów sportowych na
podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie
wysokość dotacji celowych
przekazanych klubom
sportowym na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie
liczba umów zawartych na
podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie
liczba ofert złożonych przez
kluby sportowe o udzielenie
dotacji celowej na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie
liczba ofert złożonych do
otwartych konkursów
ogłoszonych na podstawie
ustawy

53

44

-9

43 381

34 513

-8 868

6 012 000,00 zł

5 320 000,00 zł

- 692 000,00 zł

6 012 000,00 zł

5 320 000,00 zł

- 692 000,00 zł

27

25

-2

33

31

-2

189

179

-10

W 2019 r. spadek nastąpił m.in. w wysokości środków zaplanowanych w budżecie
miasta na dotacje celowe dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie. Zmniejszyła się również liczba podmiotów
składających oferty zarówno do otwartych konkursów ofert jak i w trybie art. 19a
ustawy.
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Poniższa

tabela

przedstawia

zestawienie

wskaźników

ewaluacji

końcowej

dla lat 2018-2019.
Nazwa
wskaźnika

Sposób obliczenia

Efektywność
wykorzystania
środków
finansowych

Kwota dotacji rozliczona na
podstawie złożonych
sprawozdań/kwota dotacji
przekazana na podstawie
zawartych umów
Liczba ofert spełniających
wymogi formalne/liczba ofert
złożonych ogółem
liczba podmiotów
nadzorowanych przez
Prezydenta Miasta
realizujących zadania
publiczne/liczba podmiotów
nadzorowanych przez
Prezydenta Miasta
Liczba wykonanych kontroli
realizacji zadań
publicznych/liczba kontroli
zaplanowanych
Liczba podmiotów
pozytywnie oceniających
współpracę z
miastem/liczba podmiotów
oceniających

Jakość
składanych
ofert
Aktywność
podmiotów
w realizacji
zadań
publicznych

Efektywność
planu kontroli
Poziom
satysfakcji
podmiotów ze
współpracy z
miastem

2019 r.

2018

2019-2018

99,81

98,73%

-1,08 p.p.

94,59%

92,03%

-2,56 p.p.

17,81%

17,03%

-0,78 p.p.

0,00%

50%

+50 p.p.

75%

87,5

+12,5 p.p.

Wartość wskaźnika dot. Efektywności planu kontroli (50%) wynika z konieczności
przedłużenia terminu kontroli realizacji zadania publicznego.
Poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy z miastem w porównaniu z 2018 r.
wzrósł o 12,5 p.p. Należy jednak zwrócić uwagę, że w badaniu ankietowym
uczestniczyła znacznie mniejsza liczba ankietowanych.
Nadal dla miasta, w kontekście współpracy z podmiotami, priorytetem jest zlecanie
realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz
służących rozwiązaniu istniejących problemów. Za konieczne uważa się stałe
monitorowanie obszaru współpracy miasta z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz
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wdrażanie działań zachęcających podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej
społeczności, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania podmiotów w proces
konsultacji rozwiązań w obszarach ich statutowej działalności.

Sprawozdanie opracowała: Karina Krentusz
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