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Rada Miejska w Sławkowie
Informacja dla Radnych Rady Miejskiej w Sławkowie dotycząca tematu:
Analiza realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012” przyjętego uchwałą Nr XV/162/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011 roku zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z
2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późń.zm)
Aktywna współpraca miasta Sławków z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami
sportowymi jest elementem efektywnego kierowania miastem, realizacji jego zadań własnych oraz
rozwoju tych organizacji.
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.
Najważniejszymi korzyściami płynącymi z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012” roku jest:
1) umacnianie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za swoje działanie i swoje otoczenie,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności,
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 umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji zadania publicznego.
Współpraca opiera się na zasadzie partnerstwa, efektywności i jawności. Prowadzona jest głównie
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez zlecanie w formie
powierzania zadań publicznych, ponadto poprzez użyczanie lub wynajmowanie lokali na preferencyjnych warunkach na otwarte spotkania i zajęcia związane z działalnością statutową organizacji,
użyczanie sprzętu technicznego, uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach, wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działalności, ich formach, terminach i kosztach oraz
poprzez wsparcie merytoryczne organizacji. Miasto działa głównie na zasadzie pomocniczości i
wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz innych form zrzeszających mieszkańców
Sławkowa.
Zlecanie realizacji zadań miasta Sławków organizacjom, obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które są priorytetowe w roku i odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej 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 2012 r. zadania publiczne w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, a także działaności kulturalnej realizowało 5 stowarzyszeń z terenu
Sławkowa.
Lista zadań, stowarzyszeń oraz kwot przyznanych w drodze konkursu
przez Burmistrza Miasta Sławków na rok 2012
1. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa
Dotację w kwocie 30,000 zł przyznano Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu TKKF „Michałek”
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
2. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży
i dorosłych na terenie miasta Sławkowa
Dotację w kwocie 50,000 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Sławków”
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
3. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa
Dotację w kwocie 6,000 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sławków”
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
4. Rodzaj zadania:
Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez
Dotację w kwocie 15,000 zł przyznano Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
5. Rodzaj zadania:
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa
Dotację w kwocie 3 500 zł przyznano Towarzystwu Miłośników Sławkowa
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
Wszystkie konkursy były ogłoszone na powierzenie zadania.
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Michałek” realizował w 2012 r. zadanie w zakresie
„Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa”. Terenem działalności było miasto Sławków, a głównym miejscem realizacji zadania siedziba klubu. Zgodnie ze
szczegółowym opisem zadania prowadzone były stałe turnieje i rozgrywki w różnych dyscyplinach,
a także stałe zespoły ćwiczebne.
Głównym celem realizacji zadania przez TKKF „Michałek” jest podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców miasta Sławkowa, upowszechnianie systematycznego uprawiania rekreacji
i kultury fizycznej, na terenie miasta Sławkowa.
Do dyspozycji zrzeszonych członków TKKF oraz mieszkańców miasta było: boisko do gry
w piłkę nożną, 2 korty do tenisa ziemnego o dwóch polach do gry, ścianka do gry w tenisa ziemnego, sala do gry w bilarda. Klub posiada salę fitness dla kobiet, salę do ćwiczeń siłowych, salę
w której znajdują się gry zręcznościowe. Aby zapewnić całoroczną możliwość gry w tenisa ziemneUrząd Miasta Sławków
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go i tenisa stołowego wynajmowane były: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej i hala sportowa
w Zespole Szkół.
Zgodnie z harmonogramem planowanych działań ujętych w złożonej ofercie prowadzone były stałe sekcje:
Sekcja tenisa ziemnego liczyła 25 osób. Zajęcia odbywały się na korcie tenisowym w miesiącach
letnio-jesiennych, a w okresie zimowym na hali sportowej przy Zespole Szkół. Zajęcia te były dla
zawodników zaawansowanych, natomiast dla dzieci zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej.
Sekcja tenisa stołowego liczyła 30 osób, była to głównie młodzież. Zajęcia odbywały się codziennie przez cały rok. Sekcja nie ma instruktora, bo nie jest już drużyną ligową.
Siłownia czynna była codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 21.00.
W sumie na siłownię uczęszczało 50 osób.
Sekcja szachowa liczyła 7 grających osób, były to osoby dorosłe.Pomieszczenie udostępniane były
dla zawodników od poniedziałku do piątku.
Ponadto od poniedziałku do piątku dla zainteresowanych dostępne były gry świetlicowe
między innymi cymbergaj, piłkarzyki, warcaby, z których głównie korzystały dzieci.
W TKKF zarejestrowanych było 193 członków, którzy opłacali składki członkowskie
w wysokości 11 zł rocznie. Dzieci do lat 12 było 60. Były one zwolnione z opłacania składki.
W 2012 r. w Wojewódzkim Zlocie Klubów i Ognisk Śląskiego TKKF w Częstochowie, spośród 28 sklasyfikowanych ośrodków TKKF z terenu województwa śląskiego klub „Michałek” uplasował się na IV pozycji.

Miejski Klub Sportowy „Sławków” realizował w 2012 r. zadanie w zakresie „Upowszechnianie
kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych
na terenie miasta Sławkowa”.
MKS dysponuje dwoma boiskami piłkarskimi pełnowymiarowymi do gry w piłkę nożną.
Nie ma już boiska niepełnowymiarowego, w tym miejscu powstał parking. Przy płycie głównej boiska znajdują się trybuny z miejscami siedzącymi.
W MKS zrzeszonych było w 2012 r. 46 zawodników. Seniorów biorących udział w treningach oraz rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec było 24. Instruktorem
seniorów był Damian Kościelny. Drużyna seniorów sezon 2012/2013 zakończyła na 3 miejscu,
z dorobkiem 33 punktów.
Juniorów biorących udział w treningach ŚZPN Podokręg Sosnowiec było 23, których szkolił
Damian Kościelny. Zespół zakończył rozgrywki rundy jesiennej na 8 miejscu w swojej kategorii
wiekowej.
Treningi odbywały się na boiskach piłkarskich w okresie rozgrywkowym tj. od marca do listopada, natomiast w okresie zimowym w hali sportowej przy Zespole Szkół.
Miejski Klub Sportowy zorganizował ponadto 4 sierpnia 2012 r. imprezę sportową IV Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sławkowie im. Henryka Drzewieckiego, skierowany do mieszkańców Sławkowa i pracowników firm sponsorujących klub.
Miejski Klub Sportowy „Sławków” nawiązał współpracę z TS Szombierki Bytom, dzięki
czemu możliwe było pozyskiwanie nowych zawodników.
Kolejnym klubem realizującycm zadanie publiczne był Uczniowski Klub Sportowy Sławków, który realizował zadanie w zakresie „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży na
terenie Sławkowa”.
Na zajęcia do klubu uczęszczało łącznie 70 dzieci, podzielonych na 3 sekcje wiekowe.
W sumie zawodnicy ćwiczyli 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Raz w tygodniu odbywał się również trening dla bramkarzy. Trenerem dwóch sekcji był Marek Dynerowicz, a jedną sekcję prowaUrząd Miasta Sławków
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dził Adam Baran. W okresie zimowym treningi odbywały się w hali sportowej, a od wiosny do jesieni sekcje ćwiczą na obiektach MKS Sławków.
Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w rozgrywkach ligowych, sekcja młodsza tj. I – II
klasa gra w lidze żaczków, a sekcja starsza t.j. III – IV klasa występowała w lidze orlików. Dla sekcji młodszej był to pierwszy sezon w rozgrywkach ligowych, grupa starsza występowała w lidze
orlików już drugi sezon. U zawodników widać postęp umiejętności piłkarskich, w ubiegłym sezonie w lidze orlików przegrywali swoje mecze bardzo wysoko, w sezonie 2012/2013 w roku 2012
przegrali tylko raz.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowie – Orkiestra Dęta OSP realizowało zadanie publiczne p.n. „Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz
miejskich imprez”. Orkiestra Dęta uczestniczyła w oprawie muzycznej wielu imprez miejskich.
Próby członków orkiestry odbywały się w Domu Strażaka OSP w zaadaptowanych pomieszczeniach na poddaszu, które są zadbane, przestronne i sprzyjały realizacji zadania. Próby odbywały
się raz w tygodniu w poniedziałek lub w piątek. Przez cały rok zarejestrowanych było blisko 30
członków. Część członków orkiestry uczyła się gry na instrumentach należących do OSP, a pozostali grali na własnych instrumentach. Instrumenty muzyczne są odnawiane poprzez czyszczenie, remonty, konserwację.
W 2012 roku Orkiestra Dęta OSP zrealizowała i obsługiwała następujące uroczystości :
 Koncert kolęd świąteczno-karnawałowy w Miejskim Ośrodku Kultury,
 uroczystość kościelną podczas rezurekcji,
 zebranie Straży OSP,
 Święto Bibliotekarza – korowód bohaterów ulubionych książek,
 Hapenning Żonkilowy,
 Święto Konstytucji,
 Święto Straży Pożarnej,
 Boże Ciało i oktawę Bożego Ciała,
 Piknik Historyczno-Militarny,
 uroczystość AK
 Odpust parafialny,
 Święto Niepodległości
 Koncert Sylwestrowy przed Ratuszem
Towarzystwo Miłośników Sławkowa realizowało w 2012 r. zadanie o nazwie „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa”. Zawarte w ofercie zadania: wystawy,
spotkania, przygotowywanie projektu, zbieranie dokumentów, zapraszanie gości, udostępnienie
wystaw dla zwiedzających były w pełni realizowane.
Wśród spotkań organizowanych przez TMS należy wspomnieć o
 spotkaniu z okazji 97. rocznicy wizyty w Sławkowie gen. Władysława Sikorskiego,
 udziale w uroczystościach z okazji 221. rocznicy Konstytucji 3 Maja, po złożeniu
kwiatów odbyło się uroczyste spotkanie w siedzibie TMS. Podczas spotkania nastąpiło otwarcie wystawy „Sławków – moje miasto”, której autorem jest Barbara Lewandowska,
 spotkaniu poświęconym wspomnieniu urodzinowym Stanisława Drożdża,
 otwarciu „Wakacyjnych spotkań dzieci spędzających lato w mieście – 2012”. Na wakacyjne spotkania chodziło około 15 dzieci. Zajęcia prowadziła instruktor pani Barbara Lewandowska,
 spotkaniu z okazji 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 Jesiennych Spotkaniach,
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 spotkaniu członków zamiejscowych. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Towarzystwa Dąbrowy Górniczej,
 spotkaniu z okazji Święta Niepodległości,
 spotkaniu w 71. rocznicę stracenia 2 działaczy podziemia przy ul. Krzywda,
 Otwartej Wigilii organizowanej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury,
Ze spotkań i wydarzeń organizowanych przez TMS przyotowana została multimedialna prezentacja zdjęć.
Towarzystwo Miłosników Sławkowa liczyło 100 członków. Organizacja współpracowała
między innymi z Działem Kultury Dawnej MOK, z Kołem Historycznym działającymi przy Miejskim Ośrodku Kultury. Udostępniało lokal dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie
zimowym od stycznia do końca marca i od października do grudnia, jako punkt wydawania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z pomieszczeń Towarzystwa
Miłośników Sławkowa korzystał również Oddział Sławkowskiego Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej oraz Zielony Ring Białej Przemszy.
Samorząd Sławkowa współpracuje również z innymi organizacjami społecznymi, wspiera
ich działalność poprzez pomoc materialną, wsparcie merytoryczne, a także finansowe.
W mieście działają ponadto:









Koło Gospodyń Wiejskich
Krąg Starszoharcerski,
Sekcja Wędkarska,
Koło Łowieckie Cietrzew,
Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy,
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławkowa,
Sekcja Hodowców Gołębi Pocztowych,
dwie organizacje kombatanckie.

Informację sporządził:

Janusz Mróz, Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Oświaty
tel. +48.32 293 15 52 w.163, +48 508 189 186
email: rzecznik@slawkow.pl
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