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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 2014”
przyjętego uchwałą Nr XLI/405/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 listopada 2013 r.
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 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 2014 roku” było:
1) umacnianie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za swoje działanie i swoje otoczenie,
2) wprowadzanie efektywnych działań w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców,
3) uzupełnienie działań miasta na rzecz jego społeczności lokalnej w zakresie nie objętym jego
strukturami organizacyjnymi,
4) 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 2014 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 2014
1. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa
Dotację w kwocie 30 000,00 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 60 000,00 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 10 000,00 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 20 000,00 zł przyznano Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
5. Rodzaj zadania:
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa
Dotację w kwocie 4 000,00 zł przyznano Towarzystwu Miłośników Sławkowa
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
Wszystkie konkursy były ogłoszone na powierzenie zadania.
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Michałek” realizował w 2014 r. zadanie publiczne
w zakresie „Upowszechniania rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa”.
Terenem działalności było miasto Sławków, a głównym miejscem realizacji zadania siedziba klubu.
Prowadzone były zajęcia w poszczególnych sekcjach sportowych 2-3 razy w tygodniu, sekcja kulturystyki 5 razy w tygodniu. Zorganizowano następujące turnieje i rozgrywki sportowe: Turniej
„5 - tek piłkarskich”, Mistrzostwa Sławkowa w Tenisie Ziemnym, Najwszechstronniejszy
Zawodnik TKKF, V Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Mikołajkowy, Całoroczne Grand Prix
(siłownia, tenis ziemny, bilard).
Głównym celem realizacji zadania przez TKKF „Michałek” było podnoszenie sprawności fizycznej
mieszkańców miasta Sławkowa, upowszechnianie systematycznego uprawiania rekreacji i kultury
fizycznej na terenie miasta Sławkowa. Do dyspozycji członków TKKF oraz mieszkańców miasta
były: 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 oraz salę, w której znajdują się gry zręcznościowe.
TKKF „Michałek” zrealizował zadanie publiczne w 2014 r. zgodnie z ofertą.
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Miejski Klub Sportowy „Sławków” realizował w 2014 r. zadanie publiczne w zakresie
„Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławków”.
MKS dysponuje dwoma boiskami piłkarskimi do gry w piłkę nożną. Przy płycie głównej boiska
znajdują się trybuny z miejscami siedzącymi.
Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu, a mecze jeden raz w tygodniu na boiskach piłkarskich
w okresie rozgrywkowym tj. od marca do listopada. Natomiast w okresie zimowym w hali
sportowej przy Zespole Szkół.
Zawodnicy podnoszą swoje umiejętności piłkarskie oraz rozwijają sprawność ruchową, ponadto
kształtują pozytywne cechy charakteru w rywalizacji sportowej.
W zakończonym 21 czerwca 2014 roku sezonie rozgrywkowym 2013/2014 drużyna seniorów MKS
„Sławków” występująca w rozgrywkach prowadzonych przez ŚZPN Podokręg Sosnowiec wywalczyła awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
W 2014 roku MKS „Sławków” zrealizował zadanie publiczne zgodnie z ofertą.
Uczniowski Klub Sportowy „Sławków” realizował zadanie publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa”.
Treningi zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sławków” odbywały się 3 razy
w tygodniu, a mecze 1 raz w tygodniu w okresie trwania rozgrywek. W okresie zimowym treningi
odbywały się w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Baranowskiego, a od wiosny do jesieni zawodnicy ćwiczyli na obiektach
MKS „Sławków”. Udział w treningach pozwolił na zaangażowanie zawodników w życie klubu oraz
podniósł rozwój fizyczny i umiejętności techniczne.
Zawodnicy w znacznym stopniu podnieśli swoje umiejętności. Po rundzie jesiennej zajmowali
szóste miejsce w tabeli. Drużyna „Skrzatów” wygrała trzy mecze sparingowe i jeden zremisowała.
Uczniowski Klub Sportowy „Sławków” zrealizował zadanie publiczne w 2014 r. zgodnie ze złożoną ofertą.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowie – Orkiestra Dęta OSP realizowało
zadanie publiczne w zakresie „Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz
miejskich imprez”.
Próby członków orkiestry odbywały się w Domu Strażaka OSP w zaadaptowanych pomieszczeniach na poddaszu, które są zadbane, przestronne i sprzyjały realizacji zadania.
Orkiestra Dęta uczestniczyła w oprawie muzycznej wielu imprez miejskich tj. Happening
Żonkilowy, Dni Sławkowa, Koncert Sylwestrowy i uroczystości państwowych 3 Maja
i 11 Listopada. Próby członków orkiestry odbywały się raz w tygodniu.
Orkiestra Dęta OSP zrealizowała zadanie publiczne w 2014 r. zgodnie z ofertą.
Towarzystwo Miłośników Sławkowa realizowało w 2014 r. zadanie publiczne o nazwie „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa”. Zawarte o ofercie zadania tj; wystawy:
wystawa poświęcona historii TMS, wystawa „Sławków moje miasto” III etap, wystawa prac dzieci
z „Wakacyjnych spotkań”, spotkania: spotkanie członków zamiejscowych, wakacyjne spotkania
dzieci spędzających lato w mieście, jesienne spotkania, IV spotkanie wigilijne były w pełni zrealizowane.
Towarzystwo Miłośników Sławkowa zrealizowało zadanie publiczne w 2014 r. zgodnie ze złożoną
ofertą.
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MKS „Sławków” realizował dodatkowo zadanie publiczne pn. „Organizacja turnieju piłkarskiego
„Sławków CUP” o puchar Burmistrza Miasta Sławkowa dla dzieci i młodzieży wraz z festynem
rodzinnym.
Na realizację tego zadania przekazano kwotę w wysokości 10 000,00 zł na podstawie oferty złożonej przez klub. Zadanie zostało zrealizowane na stadionie MKS „Sławków” w dniach 26 - 28
czerwca 2014 r. Podczas Turnieju Sławków Cup 2014 rozgrywano mecze pomiędzy uczestnikami
turnieju. Były również nagrody i upominki dla uczestników. Podczas festynu rodzinnego rozegrano
mecz towarzyski z zaproszonym zespołem. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone zgonie z
ofertą.
Analiza rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 przygotowana jest w oparciu o dokumenty dotacyjne,w tym sprawozdania finansowe i merytoryczne
i w odniesieniu tylko do 5 klubów sportowych i stowarzyszeń, z którymi miasto współpracuje w
oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotuje zadania zgodnie
z zapisami tej ustawy.
Samorząd Sławkowa współpracuje również z innymi organizacjami społecznymi na terenie
miasta wspierając ich działalność poprzez pomoc materialną i wsparcie merytoryczne.
W mieście działają ponadto inne organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz sekcje, które wspierają
i uzupełniają funkcjonowanie samorządu miasta.












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,
Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Koło Historyczne
Uniwersytet Pięknego Wieku
Zielony Ring Białej Przemszy.

Informację sporządził:

Janusz Mróz, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
Lidia Rokita inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
tel. +48.32 293 15 52 w.163,
email: jmroz@slawkow.pl
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