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Analiza realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010” przy-
jętego uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XL/408/09 z dnia 18 września 2009 r. zgodnie z 
ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96 poz. 873 z późń.zm). 
 
Aktywna współpraca miasta Sławków z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami 
sportowymi  jest elementem efektywnego kierowania miastem, realizacji jego zadań własnych, za-
spokajania potrzeb mieszkańców oraz rozwoju tych organizacji społecznych.  
Celem głównym programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z jednoczesnym 
uznaniem roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz 
chęć kształtowania długookresowej współpracy z organizacjami.  
 
NajwaŜniejszymi korzyściami płynącymi z realizacji „Programu współpracy z orgaznizacjami poza-
rządowymi w 2010” roku jest: 
1) umacnianie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, 
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych, 
3) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań w pełniejszym zaspakajaniu potrzeb 
mieszkańców, 
4) uzupełnienie działań miasta na rzecz jego społeczności lokalnej w zakresie nie objętym jego 
strukturami organizacyjnymi, 
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umoŜliwienie organi-zacjom pozarządo-
wym wystąpienia z ofertą realizacji zadania publicznego. 
 
Współpraca opiera się na zasadzie partnerstwa, efektywności i jawności. Prowadzona jest głównie  
w oparciu o ustawę o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,  poprzez zlecanie w formie 
powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych, ponadto poprzez uŜyczanie lub wynajmo-
wanie lokali na preferencyjnych warunkach na otwarte spotkania związane z działalnością statutową 
organizacji, uŜyczanie sprzętu technicznego itp., uczestnictwo w organizowanych przedsięwzię-
ciach, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, ich formach, terminach 
i kosztach oraz poprzez wsparcie merytoryczne organizacji. Miasto działa głównie na zasadzie po-
mocniczości i wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz innych form zrzeszających 
mieszkańców Sławkowa. 
  
Zlecanie realizacji zadań miasta Sławków organizacjom, obejmuje w pierwszej kolejności te zada-
nia, które są priorytetowe w roku i odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 
chyba Ŝe odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie moŜna zrealizować efek-
tywniej w inny sposób. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy 
wspomnianej wcześniej ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
 
W 2010 r. zadania publiczne w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, 
młodzieŜy oraz dorosłych, a takŜe działaności kulturalnej realizowało 6 stowarzyszeń z terenu 
Sławkowa.  
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Lista zadań, stowarzyszeń oraz kwot przyznanych w drodze konkursu 
przez Burmistrza Miasta Sławków na rok 2010 

 
1. Rodzaj zadania: 

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Sławkowa 
Dotację w kwocie 80,000 zł przyznano Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu TKKF „Michałek” 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. 
 

2. Rodzaj zadania: 
Upowszechnianie sportu wśród młodzieŜy i dorosłych na terenie miasta Sławkowa 
Dotację w kwocie 80,000 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu Sławków 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. 
 

3. Rodzaj zadania: 
Upowszechnianie sportu wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa 
Dotację w kwocie 10,000 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Sławków 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. 
 

4. Rodzaj zadania: 
Propagowanie wschodnich sztuk walki wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych 
Dotację w kwocie 2,500 zł przyznano Miejskiemu Sławkowskiemu Klubowi Karate Kyokushin 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. 
(umowa na wniosek organizacji została rozwiązana w 20 września 2010 r.)  
 

5. Rodzaj zadania: 
Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez 
Dotację w kwocie 42,000 zł przyznano Orkiestrze Dętej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. 
 

6. Rodzaj zadania: 
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa  
Dotację w kwocie 5,000 zł przyznano Towarzystwu Miłośników Sławkowa 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. 
 
Wszystkie konkursy były ogłoszone na powierzenie zadania. 
 
 
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Michałek”  realizował w 2010 r. zadanie w zakresie 
„upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa – sport rekreacja dla kaŜdego”. 
Terenem działalności było miasto Sławków, a głównym miejscem realizacji zadania siedziba klubu. 
Zgodnie ze szczegółowym opisem zadania prowadzone były stałe turnieje i rozgrywki w róŜnych 
dyscyplinach, a takŜe stałe zespoły ćwiczebne. 
Do dyspozycji zrzeszonych członków TKKF oraz mieszkańców miasta w 2010 r. było boisko do 
gry w piłkę noŜną, kort tenisowy z zapleczem (domek na korcie), ścianka do gry w tenisa ziemnego 
dla początkujących. Klub posiada salę gimnastyczną, siłownię, salę do gry w szachy i warcaby, salę 
bilardową oraz salę do gry w tenisa stołowego, w której znajdują się równieŜ gry zręcznościowe.  
W 2010 r. prowadzone były  stałe sekcje, tj.  sekcja tenisa stołowego, sekcja tenisa ziemnego oraz 
siłownia. Raz w tygodniu prowadzone były zajęcia w zakresie gimnastyki ruchowej dla kobiet. 
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TKKF Michałek zorganizował między innymi w 2010 roku Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o 
puchar Burmistrza Miasta Sławkowa, Turniej Piątek piłkarskich oraz Turniej Mikołajkowy dla 
dzieci i młodzieŜy. 
  
Miejski Klub Sportowy „Sławków”  realizował w 2010 r. zadanie w zakresie „upowszechnianie 
sportu wśród młodzieŜy i dorosłych na terenie miasta Sławkowa”.  
MKS dysponuje dwoma boiskami piłkarskimi pełnowymiarowymi do gry w piłkę noŜną oraz jed-
nym niepełnowymiarowym. Przy płycie głównej boiska znajdują się trybuny z miejscami siedzący-
mi. Pozwala to na realizację zadania p.n. „upowszechnianie sportu wśród młodzieŜy i dorosłych na 
terenie miasta Sławkowa”. 
W Miejskim Klubie Sportowym „Sławków” ćwiczyły 3 grupy wiekowe zawodników, tj. seniorzy 
(treningi 3 razy w tygodniu), juniorzy (treningi 3 razy w tygodniu) i trampkarze (treningi 3 razy w 
tygodniu). W trakcie rozgrywek kaŜda z druŜyn rozgrywała jeden mecz w tygodniu. 
 
Kolejnym klubem realizującycm zadanie publiczne był Uczniowski Klub Sportowy Sławków, 
który realizował zadanie w zakresie „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŜy na terenie 
Sławkowa”. UKS Sławków prowadził szkolenia, treningi oraz nauczanie umiejętności sportowych 
w zakresie dwóch dyscyplin tj. piłki noŜnej i piłki siatkowej. Treningi odbywały się 2, czasem 3 
razy w tygodniu, zarówno piłka noŜna, jaki i piłka siatkowa. Zawodnicy wyjeŜdŜali równieŜ na za-
wody i turnieje. 
 
Miejski Sławkowski Klub Karate Kyokushin realizował zadanie p.n. „propagowanie wschodnich 
sztuk walki wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych”. Opisane  w ofercie na 2010 r. zadania, prowadze-
nie zajęć karate były realizowane w dwóch grupach. Pani Prezes posiada legitymację instruktora, a 
klub licencję na prowadzenie zajęć karate.  
Miejscem treningów w 2010 r. była wynajmowana mała sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II. Na wniosek klubu umowa na realizację zadania została rozwiązana we wrześniu 
2010 r., a dotacja rozliczona. 
 
Stowarzyszenie Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sławkowie – Orkiestra Dęta OSP realizowało 
zadanie publiczne p.n. „obsługa uroczystości i imprez w mieście”. Orkiestra Dęta uczestniczyła w 
oprawie muzycznej wielu imprez miejskich. Wszystkie występy orkiestry były wykonane profesjo-
nalnie, a członkowie podnosili  swoje umiejętności muzyczne podczas prób. Próby członków orkie-
stry odbywały się w Domu StraŜaka OSP w adaptowanych pomieszczeniach na poddaszu. Próby 
odbywały się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki lub w sobotę, jeŜeli próba nie odbyła się w 
piątek.  
Orkiestra Ochotniczej StraŜy PoŜarnej grała między innymi podczas uroczystości 3 maja, 11 listo-
pada oraz podczas Przeglądu Orkiestr Dętych w ramach Dni Sławkwowa. 
 
Towarzystwo Miłośników Sławkowa realizowało zadanie o nazwie „wspomaganie rozwoju spo-
łeczności lokalnej miasta Sławkowa”. Zawarte w ofercie zadania: wystawy, spotkania towarzyskie, 
przygotowywanie projektu, zbieranie dokumentów, zapraszanie gości, udostępnienie wystaw dla 
zwiedzających były w pełni realizowane. Z wielką starannością zostały przygotowane wszystkie 
spotkania i wystawy. Tradycyjnie w czwartki w lipcu i sierpniu organizowane były Wakacyjne Spo-
tkania, dla dzieci spędzających lato w mieście. We wrześniu odbyły się równieŜ Jesienne Spotkania, 
a w październiku spotkanie członków zamiejscowych. Ze środków pochodzących z dotacji TMS 
wydało równieŜ Informator o swojej działaności. 
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W czerwcu 2010 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę z Polskim Towarzystwem Schronisk Mło-
dzieŜowych Oddział Śląski na wsparcie zadania p.n. „Organizacja obozu wędrownego po pojezie-
rzu Morza Bałtyckiego” kwotą 3 000 zł. W dwutygodniowym obozie w lipcu  wzięła udział mło-
dzieŜ ze Sławkowa pod opieką nauczyciela Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pana Tadeusza Paw-
łowskiego.  
    
Samorząd Sławkowa współpracuje równieŜ z innymi organizacjami społecznymi, wspiera ich dzia-
łalność poprzez pomoc materialną, wsparcie merytoryczne, a takŜe finansowe, między innymi:  
Sławkowskie Koło Gospodyń działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie w Dziale 
Kultury Dawnej. W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury działa równieŜ Krąg Starszoharcerski, 
który kultywuje tradycje harcerskie.   
 
Miasto współpracuje takŜe i pomaga innym organizacjom i stowarzyszeniom. Między innymi sław-
kowskiej Sekcji Wędkarskiej, która opiekuje się stawem przy ul. Fabrycznej w Sławkowie. Na tere-
nie Sławkowa działa równieŜ Koło Łowieckie Cietrzew.  
Trzeba jeszcze wspomnieć o Stowarzyszeniu Przyjaciół Białej Przemszy, które skupia się na ochro-
nie walorów i bogactwa fauny i flory rzeki Biała Przemsza. W naszym mieście działa równieŜ  Sek-
cja Hodowców Gołębi Pocztowych oraz dwie organizacje kombatanckie. 
 
O aktywności stowarzyszeń, klubów sportowych i innych form zrzeszających mieszkańców Sław-
kowa, oprócz działań i inicjatyw opisanych powyŜej moŜe świadczyć fakt, Ŝe w kalendarzu imprez i 
uroczystości miejskich w 2010 r. 22 wydarzenia czy teŜ imprezy organizowane są przez lub przy 
współudziale organizacji społecznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informację sporządził:  Janusz Mróz, Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Oświaty  
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