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WWSSTTĘĘPP   
Program współpracy jest podstawowym dokumentem określającym zakres i zasady współ-

działania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Obowią-

zek jego uchwalenia wynika z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakazuje organom administracji publicznej współpracę  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy 

przy realizacji zadań publicznych. Program określa przede wszystkim cele i obszary współpracy,  

wyznacza zadania priorytetowe oraz formy i tryby ich realizacji. Współpraca pomiędzy Gminą  

a organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partner-

stwa, efektywności, uczciwej konkurencji, a także jawności i odbywa się na płaszczyźnie finansowej 

oraz pozafinansowej.  

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie naszego miasta funkcjonowało  

565 podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym: 

 263 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS; 

 1 związek stowarzyszeń; 

 32 stowarzyszenia zwykłe; 

 66 terenowych jednostek organizacyjnych (oddziały, koła); 

 90 fundacji; 

 113 organizacji sportowych, w tym 59 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 28 klubów 

sportowych nieprowadzących działalności gospodarczych, 26 uczniowskich oraz parafialnych  

klubów sportowych. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie szczegółowo określa sposób tworze-

nia oraz zawartość Programu współpracy. Ustawodawca nałożył na organ stanowiący jednostki samo-

rządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowe-

go w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji. Uchwała określająca sposób  

konsultacji została przyjęta przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w dniu 31 sierpnia 2010 r.   

Program współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok został 

opracowany z uwzględnieniem wyżej wskazanych wymogów, a także na bazie dotychczasowej 

współpracy. Tradycyjnie zaproszono przedstawicieli Trzeciego sektora do włączenia się w jego  

tworzenie, oczekując na opinie i sugestie. Prace nad projektem uchwały dot. Programu współpracy 

Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-

wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 rok zostały rozpoczęte w lipcu 

2015 r. Informację na ten temat wraz z prośbą do organizacji o wnoszenie sugestii i uwag podano  

do publicznej wiadomości za pośrednictwem: 

 strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce "Organizacje Pozarządowe" (publikacja  

od dnia 24 lipca 2015 r.) oraz „Aktualności” (publikacja od dnia 3 sierpnia 2015 r.); 

 poczty elektronicznej - informację do organizacji przesłano w dniu 15 lipca 2015 r. (209 adresów 

e-mail); 
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 Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej" - numer 16/314 z dnia 14 sierpnia 2015 r. 

 Newslettera - Biuletynu dla Organizacji Pozarządowych (nr 76 z 30 lipca 2015 r.); 

Opinie zbierano do dnia 17 sierpnia 2015 roku. Swoje propozycje przedstawiła 1 organizacja pozarzą-

dowa - Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Bielsko-Biała. W celu 

omówienia tych propozycji zaproszono przedstawiciela Zarządu O/O PZERiI  w Bielsku-Białej  

do udziału w spotkaniu - zaproszenie nie zostało jednak przyjęte i spotkanie nie odbyło się. 

Równolegle w dniu 16 lipca 2015 r. skierowano do Naczelników Wydziałów / Pełnomocników 

Urzędu Miejskiego oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty pisma z prośbą o przygotowanie  

i przedstawienie do wiadomości Wydziału Spraw Obywatelskich najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2015 r. 

propozycji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała, możliwych do realizacji we współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, które powinny zostać ujęte w programie 

współpracy Gminy Bielsko-Biała na 2016 rok. 

Na podstawie zebranych i omówionych propozycji, uwag i sugestii opracowano projekt uchwały 

Programu współpracy, który poddano konsultacjom z organizacjami zgodnie z Uchwałą  

Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu kon-

sultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Celem zebrania dodatkowych opinii i sugestii na temat programu, w terminie od 16 października  

do 27 października 2015 r., projekt uchwały umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Ponadto informację o konsultacjach programu opublikowano: 

 na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w zakładkach: „Konsultacje społeczne"  

"Organizacje pozarządowe", „Aktualności”; 

 przesłano do organizacji drogą elektroniczną (209 adresów e-mail). 

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać pisemnie do Zespołu ds. Współpra-

cy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

oraz e-mailem na adres: ngo@bielsko-biala.pl.  W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag  

do projektu uchwały. 

W dniu 24 listopada 2015 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą NR XIII/213/2015  

przyjęła Program współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2016 rok. 
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WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  GGMMIINNYY   BBIIEELLSSKKOO--BBIIAAŁŁAA     
ZZ   OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII   PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII  
  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPOOZZAAFFIINNAANNSSOOWWYYMM     

 

Program współpracy w § 4 przewidywał pozafinansowe formy współpracy, które polegały w szczegól-

ności na: 

1) prowadzeniu we współpracy z organizacjami - w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego - 
internetowego serwisu informacyjnego poświęconego w całości zagadnieniom związanym 
z funkcjonowaniem Trzeciego sektora; 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.bielsko.pl w zakładce „Organizacje  

pozarządowe” pod adresem: http://www.um.bielsko.pl/strona-14-organizacje_pozarzadowe.html 

umieszczano m.in. ogłoszenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ważne informacje  

dla podmiotów Trzeciego sektora, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wykaz 

bielskich organizacji pozarządowych. Ponadto można było znaleźć informacje na temat możliwości 

przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wraz z wykazem bielskich OPP 

uprawnionych do otrzymania odpisu. Na stronie internetowej znajdowały się porady, w jaki sposób 

należy założyć stowarzyszenie wraz z wykazem najważniejszych aktów prawnych dotyczących sekto-

ra pozarządowego. Na stronie internetowej umieszczano również „Newsletter - Biuletyn dla Organiza-

cji Pozarządowych”, który wysyłany był na ponad 200 adresów e-mail bielskich NGO’s-ów. W ramach 

strony internetowej Urzędu Miejskiego funkcjonowały podstrony poświęcone Ośrodkowi Wsparcia 

Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego (OWES), Mapie Aktywności Bielskich  

Organizacji Pozarządowych oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 

  

2) prowadzeniu elektronicznej bazy organizacji działających na terenie Bielska-Białej; 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: http://www.um.bielsko.pl/strona-823-

wykaz_organizacji_pozarzadowych.html umieszczono w wersji elektronicznej wykaz bielskich organizacji 

pozarządowych. W celu łatwiejszego znalezienia interesującego nas podmiotu, organizacje zostały 

podzielone na następujące kategorie: 

1. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych. 
2. Wykaz zarejestrowanych oddziałów stowarzyszeń. 
3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. 
4. Organizacje Pożytku Publicznego. 
5. Wykaz klubów i związków sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
6. Ewidencja parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających  

w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 
(wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta). 

7. Wykaz fundacji. 
 

Oprócz powyższych wykazów na podstronie umieszczono także informator pn.: „Organizacje Pozarzą-

dowe w Bielsku-Białej”, stanowiącą prezentację organizacji pozarządowych aktywnie działających  

na terenie Naszego Miasta. Publikację przygotowano na podstawie wykazu organizacji znajdujących się 
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w rejestrze Urzędu Miejskiego, a także dzięki informacjom uzyskanym od samych  organizacji. Informa-

tor, który można pobrać pod adresem: http://um.bielsko.pl/portal/download/file_id/9931/pid/823.html 

zawiera podstawowe informacje dotyczące siedziby organizacji, osoby kierującej podmiotem, danych 

teleadresowych oraz prowadzonej działalności. 

3) informowaniu o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z poda-
niem wysokości środków przeznaczonych z budżetu miejskiego na realizację tych zadań,  
o ogłaszanych konkursach ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz o ich wynikach; 
 

Informacje o ogłaszanych otwartych konkursach ofert, a także o ich rozstrzygnięciu umieszczano: 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego; 

 na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej; 

 w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego poświęconym organizacjom pozarządowym  

w zakładce „Otwarte Konkursy Ofert”; 

 na łamach „Newslettera - Biuletynu dla organizacji pozarządowych”.  

Dodatkowych informacji telefonicznie oraz w trakcie spotkań z zainteresowanymi udzielali pracownicy 

Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 
4) informowaniu, inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń dotyczących problematyki  
Trzeciego sektora: 

W 2016 r. zrealizowano następujące szkolenia zewnętrzne, które obejmowały tematykę: 

 „Marketing dla podmiotów ekonomii społecznej” (luty/marzec); 

 „Księgowość dla podmiotów ekonomii społecznej” (kwiecień); 

 „Zagadnienia prawne dla organizacji pozarządowych” (czerwiec);  

 „Zarządzanie projektami” (sierpień); 

 „Tworzenie i rozwój zespołu w organizacji” (październik). 

 
5) przekazywaniu informacji o konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty,  
m. in. administrację publiczną, organizacje pozarządowe; 

Informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych dla organizacji z innych źródeł  

przekazywane były za pośrednictwem: 

 strony internetowej Urzędu; 

 „Newslettera - Biuletynu dla organizacji pozarządowych”; 

 poczty elektronicznej (wiadomości wysyłano do organizacji na adresy e-mail). 

Informacje dotyczyły w szczególności konkursów ogłaszanych przez Województwo Śląskie oraz admi-

nistrację centralną, m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Zachęcano także do aplikowania w konkursach ogłaszanych przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty, m.in. Fundację „Edukacja dla Demokracji”, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie 
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Zdrowych Miast Polskich, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, 

Fundację Kronenberga, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a także Komisję Europejską. 

 

6) zapraszaniu przedstawicieli organizacji do udziału w organizowanych spotkaniach,  
szkoleniach, seminariach oraz konsultacjach związanych ze współpracą Gminy z organizacja-
mi, które odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał;  
 

Oprócz szkoleń, które zostały przedstawione w pkt. 4, zorganizowano liczne spotkania tematycz-

ne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych ekonomią społeczną  

z doradcami specjalistycznymi, które miały na celu pomoc w bieżącym funkcjonowaniu podmiotów 

ekonomii społecznej oraz wymianę poglądów przedstawicieli NGO's-ów:  

 „Dzień Otwarty dla osób starszych i osób niepełnosprawnych” - zorganizowany przez Wydział 

Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (marzec); 

 Spotkania dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego (czerwiec); 

 Spotkania dotyczące prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej przez PES (czerwiec  

i sierpień); 

 Spotkania tematyczne uczestników Centrum Integracji Społecznej (sierpień i wrzesień); 

 Spotkania informacyjne w sprawie organizacji Targów Ekonomii Społecznej – Dnia Organizacji 

Pozarządowych (wrzesień – październik); 

 Wernisaż i wystawa prac członków Akademii Seniora (prace malarskie i fotografia); 

 Spotkania związane z opracowywaniem planu marketingowego dla PES (październik); 

 Spotkania dla osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem spółdzielni socjalnych  

(listopad – grudzień); 

 Spotkania dotyczące dokonania zmian statutów organizacji (listopad - grudzień); 

 Spotkania wigilijne organizowane przez podmioty ekonomii społecznej dla członków  

organizacji (grudzień); 

 Spotkanie informacyjno – edukacyjne o nowych technologiach dla PES (grudzień); 

 Spotkanie dla przedstawicieli PES - klubów sportowych dotyczące prawidłowego 

przygotowania i złożenia oferty na realizacje zadania dofinansowanego ze środków 

publicznych (grudzień). 

W spotkaniach uczestniczyło w sumie ponad 200 osób – przedstawicieli sektora pozarządowego. 

 

7) wsparciu infrastrukturalnym oraz szkoleniowo - doradczym realizowanym w ramach działal-
ności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego; 
 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego działa  

w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

(Europejski Fundusz Społeczny). OWES działa na terenie powiatu  

bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała  

(Subregion Południowy Województwa Śląskiego) w okresie od 1 sierpnia 

2015 r. do 31 lipca 2018 r.  
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Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” (OWES) jest inicjatywą: 

 Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej (lider projektu); 

 Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” (partner projektu); 

 Miasta Bielsko-Biała (partner projektu). 

Ze wsparcia mogą skorzystać Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subre-

gionu południowego Województwa Śląskiego oraz  osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem  

społecznym zamieszkałe w subregionie południowym.  

Świadczone usługi nakierowane są głownie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie stabilności funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 

OWES oferuje również bezpłatne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych 

zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej. Prowadzi również  

działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. 

OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe (ogólne  

i specjalistyczne), usługi specjalistyczne zewnętrzne – marketingowe (doradztwo specjalistyczne  

zewnętrzne prawne i księgowe jest świadczone w placówkach partnerów).  

W OWES odbywają się szkolenia prowadzone przez specjalistów  oraz trenerów zewnętrznych,  

coaching dla podmiotów chcących rozpocząć działalność odpłatną statutową lub działalność gospo-

darczą, wsparcie merytoryczne dla osób fizycznych i prawnych chcących założyć spółdzielnię socjal-

ną, spotkania informacyjne.   

Na zaplecze infrastrukturalne (Plac Opatrzności Bożej 18) składają się sale szkoleniowe, sala kompu-

terowa (9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu), biura wyposażone w biurko, krzesła, 

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki – przeznaczone na dyżury, spotkania, 

doradztwa oraz biura dla administracji. Do dyspozycji PES jest również laptop, rzutnik, ekran, flipchart 

oraz biblioteka ekonomii społecznej z aktualnymi aktami prawnymi, komentarzami oraz literaturą  

fachową. Organizacje aktywnie korzystają z infrastruktury OWES, w tym 7 organizacji  korzysta  

z zasobów stale (sala na dyżury, sala na spotkania/zebrania organizacji, sprzęt biurowy: xero, telefon, 

drukarka, komputer, rzutnik, ekran, biblioteczka, cotygodniowe dyżury organizacji). 

W ramach działań projektowych Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Miasto Bielsko-Biała podej-

mowało działania informacyjno-doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym: 439 

godz. doradztwa ogólnego (m.in. pozyskiwanie źródeł finansowania, pomoc przy sporządzaniu  

wniosków o dotacje, zarządzanie organizacją, rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz odpłatnej 

pożytku publicznego, zmiany statutów, pomoc w redagowaniu uchwał, regulaminów wewnętrznych) 

oraz 60 godz. doradztwa specjalistycznego marketingowego. Zostały zainicjowane działania związane 

z powstawaniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych.  

Zrealizowano działania informacyjno-promocyjne na rzecz PES poprzez spotkania i kolportaż materia-

łów informacyjnych  w ośrodkach pomocowych, instytucjach rynku pracy prowadząc działania promo-

cyjne z zakresu ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej oraz zakładania nowych podmio-

tów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych. Rozpoczęto publikację artykułów w prasie  

oraz na portalu internetowym dotyczących ekonomii społecznej. 
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W czerwcu OWES uczestniczył w wydarzeniu plenerowym, gdzie promowano lokalną ekonomię  

społeczną. W listopadzie zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej, w których brało udział ponad  

40 organizacji, w tym spółdzielnie socjalne. W OWES odbywały się spotkania tematyczne organizo-

wane przez PES-y. 

8) promowaniu i prezentowaniu działalności organizacji oraz popularyzacji dobrych praktyk 
związanych z Trzecim sektorem, m.in. na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  
oraz na łamach Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”; 
 

Informacje na temat działalności bielskich organizacjach pozarządowych przedstawiano  

na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, a także na łamach Biuletynu oraz Magazynu Samorzą-

dowego „W Bielsku-Białej”. Z tej formy promocji i prezentacji skorzystało wiele organizacji,  

m.in. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Klub Inteligen-

cji Katolickiej w Bielsku-Białej, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów, Bielskie Stowarzyszenie Artystycz-

ne „Teatr Grodzki”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”,  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Klub Sportów Azjatyckich „Atemi”, Stowa-

rzyszenie Kick-Boxing „Beskid Dragon”, Bielski Klub Kyokushin Karate, Beskidzki Klub Tenisa „Advan-

tage”, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej, Międzyszkolny Klub Narciarski „Zryw”, Stowarzysze-

nie Gimnastyki Artystycznej i Sportu „Pasja”, Klub Sportowy „Start”. Doskonałą formą zaprezentowa-

nia i promowania bielskiego Trzeciego sektora wśród mieszkańców Naszego Miasta było zorganizo-

wanie Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych / Targów Ekonomii Społecznej - IV Pikniku Organi-

zacji Pozarządowych pod hasłem „Piknik w Beskidzkim Rytmie". Szczegóły tego przedsięwzięcia  

zostały przedstawione w dalszej części Sprawozdania. W 2016 roku, w ramach strony internetowej 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, funkcjonowała podstrona Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecz-

nej. Tradycyjna forma komunikacji i promocji polegała na dystrybuowaniu  w siedzibie Urzędu Miej-

skiego materiałów informacyjnych, promujących bielski sektor pozarządowy. Ulotki, foldery i inne ma-

teriały mające na celu przedstawianie działalności i dokonań bielskich organizacji, a także plakaty 

informujące o planowanych przedsięwzięciach (m.in. koncerty, spotkania) umieszczane były w Ratu-

szu, na parterze budynku Urzędu przy Placu Ratuszowym 6, na specjalnie do tego przygotowanym 

regale, który znajduje się na I piętrze w Wydziale Spraw Obywatelskich (obok biura Zespołu  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), a także w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

9) konsultowaniu z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących  
działalności statutowej tych organizacji; 
 
W 2016 roku przeprowadzono z organizacjami pozarządowymi konsultacje następujących  

aktów prawnych: 

1. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok: 

 Informację o rozpoczęciu prac nad programem wraz z prośbą do organizacji o wnoszenie  

sugestii i uwag w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. podano do publicznej wiadomości   

za pośrednictwem: 
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- strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Organizacje Pozarządowe" (publikacja  

           od dnia 12 lipca 2016 r.); 

- poczty elektronicznej - informację do organizacji przesłano w dniu 12 lipca 2016 r.  

           (216 adresów e-mail); 

Propozycje do Programu przedstawiły dwie organizacje: Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów Bielsko-Biała oraz Fundacja Drachma. W dniu 6 września br. (wtorek)  

w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie, podczas którego 

omówiono złożone przez organizacje pozarządowe wnioski i sugestie do Programu. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele obu organizacji oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Na podstawie 

zebranych propozycji opracowano projekt uchwały Programu współpracy, który został przygotowany 

na bazie dotychczasowej, wieloletniej współpracy pomiędzy organizacjami i Gminą, a także dzięki 

propozycjom realizacji zadań publicznych uznanych za priorytetowe, które zostały złożone przez  

wydziały Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Oświaty. 

Dokument poddano konsultacjom z organizacjami zgodnie z Uchwałą Nr LIX/1371/2010 Rady Miej-

skiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Celem zebrania dodatkowych opinii i sugestii na temat programu, w terminie od 16 września 

do 30 września 2016 r., projekt uchwały umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Ponadto informacja o konsultacjach programu została:  

 umieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w zakładkach: „Konsultacje  

społeczne", „Organizacje pozarządowe";  

 przesłana do organizacji drogą elektroniczną. 

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały. W dniu 25 października 2016 r. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę Nr XXII/410/2016 w sprawie programu współpracy 

Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

 

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczący projektu uchwały w sprawie trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go w Bielsku-Białej 

 Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 04 do 21 kwietnia 2016 r. poprzez zamiesz-

czenie ogłoszenia wraz  z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ponadto projekt uchwały przesłano do organi-

zacji pozarządowych za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o konsultacjach umiesz-

czona została także na łamach Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”. W trakcie kon-

sultacji nie złożono żadnych uwag i propozycji do projektu uchwały. 

W dniu 31 maja 2016 r.. Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę Nr XVIII/332/2016 w sprawie  

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Bielsku-Białej. 
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3. Uchwała nr XX/374/216 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie  
„Program Rodzina Plus”: 

 konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz projektem 

uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej w okresie od 15.07. do 22.07.2016 r.. W trakcie konsultacji nie zgłoszono 

żadnych sugestii . 

4. Uchwała Nr XV/251/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie 
zadań własnych: 

 komunikat wraz z projektem uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  

na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej   w okresie od 11.01. do 15.01.2016 r. 

Wynik konsultacji - brak uwag. 

5. Uchwała Nr XVII/314/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej: 

 komunikat wraz z projektem uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie od 4.04.2016r. 

do 8.04.2016r. Wynik konsultacji - brak uwag. 

6.  Uchwała Nr XVII/315/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/251/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 
roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będą-
ce w zakresie zadań własnych: 

 komunikat wraz z projektem uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej od 4.04. do 8.04.2016 r. Wynik 

konsultacji - brak uwag. 

7. Uchwała Nr XX/376/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –  
schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej (ostatecznie Wojewoda stwierdził nieważność  
w/w uchwały):  

 komunikat wraz z projektem uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w okresie od 27.02.2016 r.  

do 4.08.2016r. Wynik konsultacji - brak uwag. 

8. Uchwała Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia: 

 komunikat wraz z projektem uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie od 13.12.2016 r. 

do 23.12.2016 r. Wynik konsultacji - brak uwag. 
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9. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  Nr XVIII/339/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 
2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej 
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu  
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych  
z budżetu Miasta Bielska-Białej": 

 konsultacje przeprowadzono  poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały  

w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Miejskiego. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było  zgłaszać drogą 

elektroniczną adres  e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl. Konsultacje odbywały się w dniach 

01.04.2016 r. do dnia 15.04.2016r. Nie wpłynęły żadne uwagi i opinie w podejmowanej kwestii. 

 

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: 
 

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właścicieli nieruchomości.  

 akcja informacyjna o konsultacjach została przeprowadzona w okresie od 23 grudnia 2016 r. 

do 29 grudnia 2016 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-

Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym  

„W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Konsul-

tacje przeprowadzono w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. Konsultacje  

polegały na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-

Białej, zarządców Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Miasta Bielska-

Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag  

na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-

Białej: bgo@um.bielsko.pl. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji. 

 

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniając uchwałę w sprawie  
        Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.  

12.  Projekt uchwał w sprawie określenia 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. 

 konsultacje ogłoszono w dniu 30 września 2016 r. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamiesz-

czono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji  

Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych 

na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W ogłoszeniu wskazano przedmiot 

konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Ogłoszenie było dostępne  

do 11 października 2016 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 7 do 11 paź-
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dziernika 2016 r. W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono 1 uwagę, która nie dotyczyła 

przedmiotu konsultacji oraz została złożona na niewłaściwym formularzu. 

 

13.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wzorów deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości  

 konsultacje ogłoszono w dniu 29 kwietnia 2016 r. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamiesz-

czono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji  

Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych 

na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W ogłoszeniu wskazano przedmiot 

konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Ogłoszenie było dostępne  

do 16 maja 2016 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 7 maja 2016 r. do  

16 maja 2016 r. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono uwag, opinii, propozycji.  
 

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: 
 

14.  Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
       Bielska-Białej; 
15. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  
       usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
      i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
       opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
16. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

 akcję informacyjną o konsultacjach przeprowadzono w okresie od 5 lutego do 12 lutego 2016 r. 

przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie 

na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Konsultacje przeprowadzono  

w okresie od 13 lutego do 22 lutego 2016 r. Konsultacje polegały na kierowaniu przez miesz-

kańców Miasta Bielska-Białej, właścicieli nieruchomości oraz organizacje prowadzące działal-

ność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura  

ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. W trakcie 

konsultacji zgłoszono jedną uwagę, która jednak nie dotyczyła przedmiotu konsultacji. 
 

17.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustanowienia pomników  
          przyrody w Bielsku-Białej 

  Konsultacje trwały w okresie od 4 lutego do 4 marca 2016 r. Konsultacje przeprowadzono  

poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie konsultacji polegało 

na kierowaniu przez organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty 

elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: ochro-

na.srodowiska@um.bielsko.pl. We wskazanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. 



Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

14

10)  współdziałaniu w ramach zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 
W 2016 roku funkcjonowały następujące zespoły doradcze: 

 Rada Sportu przy Prezydencie Miasta - Rada jest społecznym organem doradczym  

i opiniotwórczym, w skład której wchodziło 13 osób - przedstawicieli organizacji sportowych  

(stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów oraz związków sportowych); 

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Prezydencie 
Miasta Bielska-Białej – podmiot składa się z 5 osób, w tym cztery reprezentujące bielski  

sektor pozarządowy. Do zadań Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających 

do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełno-

sprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełno-

sprawnych, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – komisja złożona jest  

z 19 osób, w tym dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach Gminnej  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej działają następujące  

zespoły problemowe:  zespół motywujący, zespół kontrolujący, zespół opiniujący, zespół profi-

laktyki dzieci i młodzieży; 

 Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej - Rada składa się z 15 przedstawicieli osób starszych 

oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przed-

stawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego 

wieku. Do zadań Rady należy m.in. konsultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowa-

nych przez Miasto Bielsko-Biała na rzecz osób starszych, opiniowanie projektów aktów  

prawnych dotyczących osób starszych, inicjowanie działań na rzecz osób starszych  

oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych. 

 Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej - Rada jest organem konsulta-

cyjnym i opiniodawczym Prezydenta, która ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu 

obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi i podmiota-

mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Białej.  

Do zadań Rady Pożytku należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opinio-

wanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych 

oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji  

pozarządowych oraz standardów realizacji zadań publicznych. Kadencja Rady trwa 3 lata,  

w jej skład wchodzi 12 osób, w tym: 6 przedstawicieli sektora pozarządowego, 3 przedstawi-

cieli Prezydenta Miasta, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej.  

11) prowadzeniu mapy aktywności bielskich organizacji pozarządowych, prezentującej przedsię-
wzięcia organizacji, w szczególności zrealizowane projekty dofinansowane z budżetu Gminy; 

 
Celem MAPY AKTYWNOŚCI BIELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH jest prezentacja  

projektów realizowanych przez bielskie NGO’s-y przy wsparciu finansowym Gminy Bielsko-Biała.  

Mapa przedstawia szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz datą, miejscem oraz krótkim opisem  

projektów, które zrealizowano w latach 2013 - 2016. 
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Mapa Aktywności Bielskich Organizacji Pozarządowych dostępna jest pod adresem: 

http://um.bielsko.pl/strona-3531-mapa_aktywnosci_bielskich_organizacji.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12) udziale osób wskazanych przez organizacje w pracach Komisji konkursowych  
ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje na realizację zadań własnych  
Gminy Bielsko-Biała. 

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach 
Komisji Konkursowych do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert uczestni-
czą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  
w/w ustawy. Prezydent Miasta w specjalnym komunikacie zaprosił organizacje do zgłaszania kandy-
datów na członków Komisji. 
Poniższe organizacje pozarządowe wskazały swoich przedstawicieli do prac w Komisjach Konkurso-
wych w 2016 r.: 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Karpackiego; 
 Fundacja „Złap Energię”; 
 Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii ,,Amazonki’’ (3 osoby); 
 Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich (2 osoby); 
 Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy; 
 Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca „Świat Tańca”; 
 Uczniowski Klub Sportowy Smyk Bielsko-Biała; 
 Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej; 
 Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

 

13. Wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji ułatwiających proces składania ofert 
na realizację zadań publicznych poprzez wdrożenie i upowszechnienie aplikacji „Generator 
eNGO”. 
 

W Urzędzie Miejskim wdrożono bezpłatne narzędzie on-line służące 
do kompleksowej obsługi współpracy finansowej z organizacjami 
pozarządowymi pn.: „Generator eNGO z funkcją kalkulatora  
korzyści ekonomiczno-społecznych”. 
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Generator eNGO jest aplikacją internetową, która składa się z panelu dla ogłaszających otwarte  

konkursy ofert organów administracji publicznej oraz panelu dla organizacji pozarządowych, które 

składają oferty na realizacje zadań publicznych. Zastosowanie Generatora ułatwia organizacjom przy-

gotowanie oferty, skraca czas obsługi zadań (m.in. automatyczne generowanie zestawień),  

jak przyczynia się do eliminacji błędów formalnych, które mogą popełnić organizacje składając ofertę 

w sposób tradycyjny. 

 

 

 

 
 

Generator eNGO został opracowany w ramach projektu pn.: Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój 

dialogu obywatelskiego. Projekt jest realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, we współ-

pracy z Miastem Ustroń. 

W ramach współpracy pozafinansowej zrealizowano ponadto następujące działania: 

 Ważnym elementem współpracy o charakterze pozafinansowym była organizacja kolejnej 

edycji Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych. Tym razem organizacje pozarządowe działające  

w Bielsku-Białej i na terenie subregionu południowego woj. śląskiego zaprezentowały się mieszkań-

com naszego miasta i odwiedzającym je gościom podczas Targów Ekonomii Społecznej – IV Pikniku 

Organizacji Pozarządowych, zorganizowanych w dniu 12 listopada  pod hasłem „Piknik w Beskidzkim 

Rytmie". Przedsięwzięcie zostało wpisane do Programu współpracy jako jeden z celów szczegóło-

wych (§ 2 ust. 2 pkt 7): „Promowanie aktywności społecznej oraz działalności organizacji poprzez 

zorganizowanie Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych”. Na stoiskach przygotowanych w Gemini 

Park w Bielsku-Białej można było zapoznać się z dorobkiem oraz programem działania kilkudziesięciu 

organizacji zajmujących się różnorodną tematyką, m.in. edukacją, kulturą i sztuką, sportem, turystyką, 

a także ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Targi Ekonomii Społecznej pokazały lokalny charakter 

sektora pozarządowego oraz pozwoliły promować produkty i usługi świadczone przez podmioty  

ekonomii społecznej z subregionu południowego. W trakcie imprezy przybliżono także tradycję regionu 

Podbeskidzia, od muzyki, poprzez modę po rękodzieło. Targom towarzyszyły m.in. pokazy sportowe 

i taneczne, warsztaty artystyczne, zabawy edukacyjne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.  

Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje pod okiem animatorów kultury, dzięki którym można było 

pospacerować na szczudłach, modelować balony a także wykonywać unikatowe prace rękodzieła. 
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Organizacje, które zaprezentowały się na Pikniku Organizacji Pozarządowych: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera AS 

 Stowarzyszenie Plastyków Polskich „Ondraszek” 

 Fundacja Społecznej Aktywności Złote Łany 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA 

 Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej 

 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę 

 Fundacja Krecik w Podróży 

 Stowarzyszenie Doradców Zawodowych Aktywni 

 Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii Amazonki 

 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż 

 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej; 

 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 

 Fundacja Dobry Dom 

 Fundacja Teatru Grodzkiego 

 Centrum Wolontariatu 

 Centrum Sztuki Kontrast 

 Stowarzyszenie Akademia Seniora 

 Fundacja Luce  

 Fundacja Reksio 

 Klub Sportowy „Live” 

 TS Podbeskidzie 

 Kuloodporni Bielsko-Biała 

 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Koło 

 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż 

 Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej 

 Fundacja im. Heleny i Lechosława Marszałków „Reksio” 

 Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne "Dla Braci Mniejszych" 

 Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu 

 Fundacja „Pomaluj mój świat” 

 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę 

 Fundacja Równowagi i Odpowiedzialności Społecznej Longboard Kids 

 Spółdzielnia Socjalna Śliwkowa Lipowa 

 Spółdzielnia Socjalna Beskidzka Manufaktura 

 Spółdzielnia Socjalna Design Maker 

 Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Inspiracji” 

 Spółdzielnia Socjalna Guliwer 

 Spółdzielnia Socjalna Meblarnia – Retro 

 Spółdzielnia Socjalna „Ofka” 

 Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie" 
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 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Oddział rejonowy w Bielsku-Białej 

Ponadto w Pikniku uczestniczyły: 

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej 

 Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego”, którego partnerami są: Stowarzysze-

nie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Miasto Bielsko-Biała oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.  Projekt 

jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Targów Ekonomii Społecznej, pod kierunkiem Miasta Bielska-Białej jako partnera 

projektu, było Stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast. 

 

 Zachęcano mieszkańców Bielska-Białej do przekazania na rzecz bielskich organizacji pożytku  

publicznego 1% podatku. Na stronie internetowej Urzędu umieszczono baner promujący akcję,  

którego „kliknięcie” powodowało przeniesienie się do wykazu bielskich OPP uprawnionych  

do otrzymania 1% podatku. Na podstronie  

„Organizacje pozarządowe” umieszczono link 

„1% podatku na rzecz organizacji pożytku  

publicznego”, w ramach którego znalazła się 

krótka informacja o sposobie przekazania podatku na rzecz OPP, a także wykaz organizacji  

uprawnionych do otrzymania odpisu. Zwrócono się z apelem do bielskich OPP o przekazanie  

materiałów informacyjnych i ulotek, które w wersji elektronicznej umieszczono na stronie interneto-

wej, natomiast foldery i ulotki w wersji papierowej dostępne były w siedzibie Urzędu  Miejskiego  

w specjalnie oznaczonych miejscach (regały, półki). Ponadto na łamach Magazynu Samorządowe-

go „W Bielsku-Białej” dwukrotnie opublikowano 

wykaz bielskich OPP wraz z informacją  

oraz zachętą do przekazania 1% podatku.  
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WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  GGMMIINNYY   BBIIEELLSSKKOO--BBIIAAŁŁAA     
ZZ   OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII   PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII     

OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  FFIINNAANNSSOOWWYYMM     

Współpraca finansowa polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji określonych  

w ustawie zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania ich wykonania wraz z udzieleniem 

dotacji na ten cel. Współpraca ta odbywa się przede wszystkim w procedurze otwartych konkursów 

ofert, której podstawę stanowią art. 11 i art.12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie. Oprócz tego art. 19a w/w ustawy daje możliwość zlecania realizacji zadań publicznych organi-

zacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym, określanym zwyczajowo „małym grantem”. 

Prezydent Miasta powołał zespoły doradcze do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w otwar-

tych konkursach ofert. Funkcję tą pełniły Komisje Konkursowe, które działały zgodnie z zarządzeniem 

nr ON.0050.908.2015.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 grudnia 2015 roku sprawie powo-

łania Komisji Konkursowych ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 r. 

W skład Komisji Konkursowych wchodzili: 

 Zastępcy Prezydenta Miasta / Pełnomocnik Prezydenta Miasta; 

 Sekretarz Miasta; 

 Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych; 

 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.             

 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowych, a także kryteria oceny złożonych ofert 

zostały szczegółowo określone w § 6 i § 7  Programu współpracy. 

W Programie współpracy na rok 2016 wyznaczono następujące priorytetowe obszary współpracy  

w sferze realizacji zadań publicznych Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi: 

 polityka społeczna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 kultura i sztuka; 

 edukacja; 

 kultura fizyczna i turystyka; 
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PPOOLLIITTYYKKAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  
 

Zadania priorytetowe z zakresu polityki społecznej w 2016 roku obejmowały następujące zakresy: 

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji  

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

a) Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie 

oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; 

b) Objecie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności  

w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

c) Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społe-

czeństwa. 

2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym: 

a) Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób  

starszych. 

3) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 

a) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

4) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii                 

i  przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym. 

1. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI  
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 

INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH  
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Zadanie priorytetowe pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Udzielenie wsparcia i pomocy 

osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym  

wykluczeniem społecznym” zostało przedstawione do realizacji organizacjom pozarządowym w dwóch 

edycjach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała  

w roku 2016 z zakresu polityki społecznej.  

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016  

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – III EDYCJA obejmował następujące zadania: 

1) Udzielanie wsparcia i pomocy osobom oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej,  

w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa; 

2) Prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań           

na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Celem zadań konkursowych było m.in. zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, 

które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć, powrót do życia społecznego osób       

dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym, niepełnym, 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, np. niezaradnym wychowawczo, posiadającym deficyty umie-

jętności prowadzenia gospodarstwa domowego, komunikacji interpersonalnej. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych zostały przyznane Zarządzeniem  

nr ON.0050.1008.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 4 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 4 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 4 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 345.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 342.557,80 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 658 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/ uwagi: 

1. 
Koło Bielskie 

Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta 

„Udzielenie wsparcia i pomocy osobom 
bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym          

w ubóstwie oraz innym osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym poprzez 

prowadzenie kuchni społecznej, łaźni 
publicznej i schroniska dziennego pobytu” 

270.000,00 zł 270.000,00 zł 

2. Śląska Fundacja  
Błękitny Krzyż 

„Prowadzenie działań readaptacyjnych 
skierowanych do mieszkańców Bielska-

Białej dotkniętych wykluczeniem  
społecznym” 

40.000,00 zł 40.000,00 zł 

3. Fundacja Praesterno 
„Punkt wsparcia i pomocy                  

psychospołecznej dla rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” 

26.800,00 zł 24.357,80 zł 

4. Stowarzyszenie Wspierania 
Rodziny w Bielsku-Białej „Szczęśliwa rodzina” 8.200,00 zł 8.200,00 zł 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016  

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – IX EDYCJA obejmował następujące zadanie: 

1) Udzielenie pomocy z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie spotkania  

i poczęstunku wigilijnego dla osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i/lub przygotowanie i wręczenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

dla osób ubogich, bezdomnych. 



Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

22

Celami zadania konkursowego było zapewnienie pomocy żywnościowej w formie poczęstunku 

(posiłku), paczki świątecznej, a także uczestniczenie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem, w spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego zostały przyznane Zarządzeniem  

nr ON.0050.1760.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 listopada 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 8 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 8 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 8 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 54.320,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 48.226,48 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 1587 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/ Uwagi: 

1. 
Koło Bielskie  

Towarzystwa Pomocy 
 im. Św. Brata Alberta 

„Spotkanie wigilijne” 16.610,00 zł 15.718,00 zł 

2. 

Śląski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Katowicach   

Oddział Rejonowy              
w Bielsku-Białej 

„Przygotowanie i wręczenie paczek   
żywnościowych z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia dla osób ubogich,            
bezdomnych” 

9.650,00 zł 9.650,00 zł 

3. 
Fundacja Polskich         

Kawalerów Maltańskich      
w Krakowie 

„Udzielenie pomocy z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia poprzez zorganizowanie 

spotkania i poczęstunku wigilijnego dla 
osób najuboższych, zagrożonych       

wykluczeniem społecznym, przygotowanie 
i wręczenie paczek żywnościowych z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia dla osób      
ubogich, bezdomnych” 

10.120,00 zł 5.000,00 zł 

4. Śląska Fundacja  
Błękitny Krzyż 

„Udzielenie pomocy z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia poprzez zorganizowanie 

spotkania i poczęstunku wigilijnego dla 
osób najuboższych, zagrożonych      

wykluczeniem społecznym - z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia dla osób ubogich,           

bezdomnych” 

5.600,00 zł 5.600,00 zł 

5. Fundacja Drachma „WIGILIA 2016 w FUNDACJI DRACHMA” 3.600,00 zł 3.600,00 zł 

6. Bielskie Towarzystwo 
Trzeźwości 

„Spotkanie świąteczno-noworoczne dla 
osób zagrożonych wykluczeniem          
społecznym ‘NIE JESTEŚ SAM’” 

3.340,00 zł 3.258,48 zł 

7. 
Stowarzyszenie           
Mieszkańców               

Osiedla Karpackiego 
„Międzypokoleniowe                          

spotkanie świąteczne” 3.600,00 zł 3.600,00 zł 

8. 
Polski Związek Niewido-
mych Okręg Śląski Koło  
Bielsko-Biała Grodzkie 

„Spotkanie opłatkowe bielskiego         
środowiska niewidomych” 1.800,00 zł 1.800,00 zł 
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Zadanie priorytetowe pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Objęcie opieką i wychowaniem 

dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej” zostało przedstawione do realizacji organizacjom pozarządowym w dwóch edycjach 

otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016      

z zakresu polityki społecznej: 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016     

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II EDYCJA obejmował następujące zadania: 

1) Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukoń-

czenia 18 roku życia, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Osiedla 

Biała-Wschód, w lokalu podmiotu; 

Celem zadania  konkursowego było wsparcie rodzin, w szczególności, przeżywających trudności         

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową 

opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową. 

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego została przyznana Zarządzeniem  

nr ON.0050.932.2015.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 grudnia 2015 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 1 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 1 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 1 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 720.000,00 zł, z tego w 2016 r.: 180.000,00 zł 
9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 180.000,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 47 

Poniższa tabela przedstawia podmiot biorący udział w konkursie oraz podstawowe informacje  

dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/ Uwagi: 

1. 
Charytatywne Stowarzy-

szenie Opiekuńczo-
Wychowawcze „IGNIS” 

„Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży” 

720.000,00 zł,  
w tym: 

- 2016 r.: 180.000,00 zł 
- 2017 r.: 180.000,00 zł 
- 2018 r.: 180.000,00 zł 
- 2019 r.: 180.000,00 zł 

180.000,00 zł 
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2) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,  

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Mikuszowice Śląskie,  

w lokalu podmiotu – zadanie realizowane do tej pory przez Świetlice Środowiskową im. Dzie-

ciątka Jezus przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej w ramach dotacji; 

Celem zadania  konkursowego było wsparcie rodzin, w szczególności, przeżywających trudności        

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową 

opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 1 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 1* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 1 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 0 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 0,00 zł 
9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 0,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 0 
* ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie została dopuszczona oferta złożona 

przez: Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016      

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI EDYCJA obejmował następujące zadania: 

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku      

życia, w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Mikuszowice Śląskie,       

w lokalu podmiotu - zadanie realizowane do tej pory przez Świetlicę Środowiskową                 

im. Dzieciątka Jezus przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej w ramach dotacji; 

Celami zadania  konkursowego było wsparcie rodzin, w szczególności, przeżywających trudności        

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową 

opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową. 

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego została przyznana Zarządzeniem  

nr ON.0050.1012.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 1 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 1 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 1 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 352.500,00 zł, z tego w 2016 r.: 82.500,00 zł 
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9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 82.500,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 25 

Poniższa tabela przedstawia podmiot biorący udział w konkursie oraz podstawowe informacje  

dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/ Uwagi: 

1. Klub Inteligencji Katolickiej 
w Bielsku-Białej „Świetlica Dzieciątka Jezus” 

352.500,00 zł,  
w tym: 

- 2016 r.: 82.500,00 zł 
- 2017 r.: 90.000,00 zł 
- 2018 r.: 90.000,00 zł 
- 2019 r.: 90.000,00 zł 

82.500,00 zł 

 

Zadanie priorytetowe pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Udzielanie nieodpłatnej pomo-

cy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa” zostało przedstawione do realizacji 

organizacjom pozarządowym w jednej edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w roku 2016 z zakresu polityki społecznej: 

Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2016 z zakresu  

POLITYKI SPOŁECZNEJ - I EDYCJA obejmował następujące zadanie: 

1) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255); 

Celem zadania  konkursowego było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty nieodpłatnej pomo-

cy prawnej na terenie Gminy Bielsko-Biała. 

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego została przyznana Zarządzeniem  

nr ON.0050.924.2015.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 grudnia 2015 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 11 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 5 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 10  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 1 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 179.838,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 179.838,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 566 
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Poniższa tabela przedstawia podmioty biorące udział w konkursie oraz podstawowe informacje  

dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/ Uwagi: 

1. Śląska Fundacja             
Błękitny Krzyż 

„Realizacja zleconego zadania 
administracji rządowej z zakresu 
powierzenia prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w 
Mieście i Gminie Bielsko-Biała” 

179.838,00 zł 179.838,00 zł 

2. 
Fundacja Pomocy          
Poszkodowanym           

„Razem” 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Gminy 

Bielsko-Biała w miejscowości 
Bielsko-Biała,  

ul. Mickiewicza 30 A (p-k nr 1)” 

- - 

3. 
Fundacja Pomocy          
Poszkodowanym           

„Razem” 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Gminy 

Bielsko-Biała w miejscowości 
Bielsko-Biała,  

ul. Bratków 16 (p-k nr 2)” 

- - 

4. 
Fundacja Pomocy          
Poszkodowanym           

„Razem” 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Gminy 

Bielsko-Biała w miejscowości 
Bielsko-Biała,  

ul. Lipnickiej 36 (p-k nr 3)” 

- - 

5. 
Fundacja Pomocy          
Poszkodowanym           

„Razem” 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Gminy 

Bielsko-Biała w miejscowości 
Bielsko-Biała,  

ul. Lompy 7 (p-k nr 4)” 

- - 

6. Fundacja Honeste Vivere 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2016 r. na 
terenie Miasta Bielsko-Biała,  

( punkt nr I                                
przy ul. Mickiewicza 30 A)” 

- - 

7. Fundacja Honeste Vivere 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2016 r. na 
terenie Miasta Bielsko-Biała,  

( punkt nr II                                
przy ul. Bratków 16)” 

- - 

8. Fundacja Honeste Vivere 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2016 r. na 
terenie Miasta Bielsko-Biała,  

( punkt nr III                                   
przy ul. Lipnickiej 36)” 

- - 

9. Fundacja Honeste Vivere 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2016 r. na 
terenie Miasta Bielsko-Biała,  

( punkt nr IV                               
przy ul. Lompy 7)” 

- - 

10. Klub Jagielloński  
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej w Bielsku-Białej” 

- - 

11. 
Fundacja Rozwoju           
Przedsiębiorczości      

„Consilium” 

„Prowadzenie czterech punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
zasadach określonych w ustawie   

z dnia 5 sierpnia 2015 r.                 
o nieodpłatnej pomocy prawnej  
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)” 

- - 
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2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

Zadanie priorytetowe pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku  

emerytalnym: Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób  

starszych” zostało przedstawione do realizacji organizacjom pozarządowym w trzech edycjach  

otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku  

z zakresu polityki społecznej. 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016  

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – III edycja obejmował następujące zadania: 

I. „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób          

starszych”: 

1) Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełno-

sprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu  

Samopomocy; 

2) Aktywizacja i integracja kombatantów oraz inwalidów wojennych; 

3) Aktywizacja i integracja osób starszych; 

4) Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego. 

Celem zadań konkursowych była m.in. aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie    

warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej, umożliwienie osobom niepełnosprawnym integracji  

ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziałanie izolowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie  

oraz umożliwienie współdziałania w grupie, poprawa funkcjonowania w środowisku osób zrzeszonych  

w organizacjach kombatanckich poprzez umożliwienie kontaktów społecznych, zachowanie kondycji 

zdrowotnej osób starszych poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego, zapewnienie terapii i reha-

bilitacji dziecka niepełnosprawnego, a także wsparcie rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka  

niepełnosprawnego. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych zostały przyznane Zarządzeniem  

Nr ON.0050.1008.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  29 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 15 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  1* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 14 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 1  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 13 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0  

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 210.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 209.222,63 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 3093 
* ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie została dopuszczona oferta złożona 

przez: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS” 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. 

Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem  
Umysłowym „Razem” 

„Przełamywanie barier komunikacyjnych 
poprzez zorganizowanie transportu  

osobom  niepełnosprawnym intelektualnie  
na zajęcia terapeutyczne do Centrum 

Środowiskowego Domu Samopomocy” 

90.000,00 zł 90.000,00 zł 

2. 
Związek Inwalidów        

Wojennych RP              
Oddział Bielsko-Biała  

„Aktywizacja i integracja kombatantów    
oraz inwalidów wojennych” 4.000,00 zł 4.000,00 zł 

3. 

Związek Kombatantów RP    
i Byłych Więźniów         

Politycznych – Zarząd     
Koła Miejskiego                         

im. Gen. J. Kustronia 

„Aktywizacja i integracja kombatantów    
oraz inwalidów wojennych” 11.000,00 zł 11.000,00 zł 

4. Stowarzyszenie               
Akademia Seniora „Razem możemy więcej” 11.100,00 zł 11.100,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie          
Mieszkańców                

Osiedla Karpackiego 
„Aktywizacja i integracja osób starszych” 7.600,00 zł 6.935,58 zł 

6. Fundacja Aktywności     
Społecznej Złote Łany „Aktywny Senior 6” 9.500,00 zł 9.500,00 zł 

7. 
Rzymskokatolicka Parafia 

pw. Św. Maksymiliana  
Kolbe w Bielsku-Białej 

„Razem i aktywnie w Złotą Jesień” 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

8. 
Stowarzyszenie           

Wspierania Rodziny             
w Bielsku-Białej 

„Aktywny Senior ” 8.300,00 zł 8.300,00 zł 

9. Stowarzyszenie            
„Twoje Zdrowie” „Wigor juniora w ciele seniora II” 3.500,00 zł 3.500,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 
„ADA” 

„Prowadzenie zajęć rehabilitacji dla dzieci 
niepełnosprawnych poprzez naukę    

pływania metodą Halliwick” 
17.800,00 zł 17.800,00 zł 

11. 

Stowarzyszenie Rodzin        
i Przyjaciół Osób                  

z Zespołem Downa       
„Wielkie Serce” 

„Prowadzenie działań stymulujących 
rozwój dziecka z trisomią 21 ” 22.500,00 zł 22.500,00 zł 

12. 
Krajowe Towarzystwo   

Autyzmu Oddział Terenowy 
w Bielsku-Białej 

„Integracja sensoryczna dzieci z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu” 16.500,00 zł 16.476,84 zł 

13. Regionalna Fundacja    
Pomocy Niewidomym 

„Prowadzenie działań rewalidacyjnych     
dla dzieci niewidomych i niedowidzących 

ze sprzężoną niepełnosprawnością           
do lat 8” 

3.200,00 zł 3.110,21 zł 

14. 
Krajowe Towarzystwo   

Autyzmu Oddział Terenowy 
w Bielsku-Białej 

„Prowadzenie działań stymulujących 
rozwój  dziecka niepełnosprawnego: 

Zajęcia terapeutyczne taniec edukacyjny 
Labana dla dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu” 

- - 
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Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 

z  zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – V edycja obejmował następujące zadanie: 

I. Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób          

starszych: „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych”. 

Celami zadania konkursowego była poprawa jakości życia osób w starszym wieku, aktywizacja 

psycho-fizyczna osób starszych oraz ich integracja społeczna. 

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego została przyznana Zarządzeniem  

Nr ON.0050.1010.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  29 stycznia 2016 roku. 

 Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 1 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 1 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 1 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 180.000,00 zł z tego w 2016 r.: 60.000,00 zł 
9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 60.000,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 25 

Poniższa tabela przedstawia podmiot biorący udział w konkursie oraz podstawowe informacje  

dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. Klub Inteligencji Katolickiej 
w Bielsku-Białej 

„Prowadzenie Domu Dziennego  
Pobytu  dla osób starszych” 

180.000,00 zł           
w tym: 

- 2016 r.: 60.000,00 zł 
- 2017 r.: 60.000,00 zł 
- 2018 r.: 60.000,00 zł 

60.000,00 zł 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 

2016 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – VIII EDYCJA obejmował następujące zadanie: 

I. Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób          

starszych: „Warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla osób starszych”. 

Celami zadania konkursowego była poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku  

poprzez zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem oraz zachowanie kondycji 

psychofizycznej osób starszych poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu. 
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Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego została przyznana Zarządzeniem  

Nr ON.0050.1545.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  18 sierpnia 2016 roku. 

 Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 2 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 2 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 1  

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 1 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 12.500,00 zł  

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 12.500,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 60  

Poniższa tabela przedstawia podmioty biorące udział w konkursie oraz podstawowe informacje  

dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. Stowarzyszenie  
Akademia Seniora „Senior_Enter” 12.500,00 zł           12.500,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie             

EWA-MAJA-KRYSTYNA 
Kobiety dla kobiet 

„@senior” - - 

 

Ponadto na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie została przyznana dotacja na wsparcie realizacji zadań  

własnych Gminy Bielsko-Biała dla jednej organizacji pozarządowej w formie tzw. „małego grantu”: 

 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany otrzymała dotację na wsparcie realizacji zadania 

własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu polityki społecznej na podstawie Zarządzenia                           

nr ON.0050.1476.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 lipca 2016 roku          

pn.: „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych: Śpiewaj i gotuj razem z nami”. 
 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota  
dotacji: 

Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. Fundacja Aktywności     
Społecznej Złote Łany 

„Aktywizacja i integracja ze środowiskiem 
lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych: Śpiewaj i gotuj razem z nami” 
2.000,00 zł 2.000,00 zł 
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3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY,  
W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 

Zadanie priorytetowe pn.: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci     

i młodzieży : Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” zostało przedstawione w Otwartym Konkur-

sie Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu POLITYKI 
SPOŁECZNEJ - VII EDYCJA. 

Cele zadania obejmowały m.in. zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży, zapewnienie opieki oraz zajęć o charakterze ogólnorozwojowym, jak również 

integracja uczestników zajęć. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego zostały przyznane Zarządzeniem  

Nr ON.0050.1316.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 czerwca 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 21 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 1* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 20 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 19 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 285.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 263.339,60 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 934 
* ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie została dopuszczona oferta złożona 

przez: Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Bielsku-Białej 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. 

Śląski Oddział Okręgowy 
PCK w Katowicach,  
Oddział Rejonowy  
w Bielsku-Białej 

,,Lato w mieście dla dzieci  
z rodzin o niskich dochodach oraz      

znajdujących się w trudnej sytuacji’’ 
14.000,00 zł 14.000,00 zł 

2. 
Związek Harcerstwa          

Polskiego Komenda Hufca 
Beskidzkiego 

„Wspólne wakacje pod namiotem nad 
morzem” 42.000,00 zł 41.925,63 zł 

3. 
Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 
„ADA” 

„Wypoczynek dzieci i młodzieży:        
Organizacja wypoczynku dla dzieci               

i młodzieży w okresie wakacji” 
22.800,00 zł 22.742,89 zł 

4. Parafialno- Szkolny Klub 
Sportowy „BESKIDY” 

„ Organizacja wypoczynku dla dzieci               
i młodzieży w okresie wakacji. Obóz 

sportowo rekreacyjny Jastarnia” 
23.000,00 zł 23.000,00 zł 

5. 
Związek Harcerstwa        

Rzeczypospolitej            
Okręg Górnośląski  

„Obóz Harcerek ZHR” 12.900,00 zł 12.900,00 zł 
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6. 
Związek Harcerstwa        

Rzeczypospolitej            
Okręg Górnośląski 

„Kolonia Zuchów ZHR hufca harcerzy na 
Podbeskidziu” 7.700,00 zł 7.561,00 zł 

7. 
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Opatrzności Bożej          
w Bielsku-Białej 

„Kolonia wakacyjna dla dzieci i młodzieży 
'Ustronie Morskie 2016'” 13.500,00 zł 13.500,00 zł 

8. 
Charytatywne                     

Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Wychowawcze „Ignis” 

„Organizacja wypoczynku dla dzieci             
i młodzieży w okresie wakacji” 16.500,00 zł 16.500,00 zł 

9. 
Fundacja Zapobiegania           

i Resocjalizacji Uzależnień 
„NADZIEJA” 

„Wakacje z Nadzieją” 5.600,00 zł 5.600,00 zł 

10. Bielskie Towarzystwo 
Trzeźwości 

„Ciało i Dusza – moje skarby, obóz    
wypoczynkowy z elementami             

socjoterapeutycznymi” 
17.000,00 zł Rezygnacja 

11. Fundacja Rozwoju i Promocji 
Tańca „ŚWIAT TAŃCA” 

„CUBANA DANCE CAMP – letni obóz 
taneczny dla młodzieży” 27.500,00 zł 27.500,00 zł 

12. Klub Sportów Azjatyckich 
„ATEMI” 

„Wypoczynek dzieci i młodzieży:        
Organizacja wypoczynku dla dzieci             

i młodzieży w okresie wakacji” 
11.400,00 zł 11.400,00 zł 

13. 
Parafia Rzymskokatolicka 
Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Bielsku-Białej 
„Kolonia parafialna - Wakacje z Bogiem      

w Kątach Rybackich” 14.600,00 zł 14.600,00 zł 

14. 
Stowarzyszenie Aktywności 

Fizycznej i Artystycznej 
„AFART” 

„Organizacja wypoczynku dla dzieci              
i młodzieży szkolnej pt.:  
'Lato nad morzem 2016'” 

10.000,00 zł 10.000,00 zł 

15. 
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Małgorzaty                
w Bielsku-Białej 

„Kolonia parafialna - Wakacje z Bogiem       
w Krokowej” 11.200,00 zł 11.200,00 zł 

16. Beskidzkie Towarzystwo 
Sportowe „Rekord” 

„Wypoczynek dzieci i młodzieży:        
Organizacja wypoczynku dla dzieci             

i młodzieży w okresie wakacji” 
4.300,00 zł 469,98 zł 

17. Stowarzyszenie              
„Dbaj o kręgosłup” 

„Kolonia rekreacyjno-zdrowotna,        
gimnastyka korekcyjna oraz nauka               

i doskonalenie pływania” 
8.700,00 zł 8.700,00 zł 

18. Klub Sportowy „LIVE” 
„Wypoczynek wakacyjny dla dzieci                 

i młodzieży z akcentem na aktywność 
fizyczną - Cetniewo 2016” 

7.500,00 zł 7.500,00 zł 

19. 
Bielsko-Bialskie                

Towarzystwo Sportowe 
„Włókniarz” 

„Wypoczynek dzieci i młodzieży:        
Organizacja wypoczynku dla dzieci             

i młodzieży w okresie wakacji” 
5.000,00 zł 4.440,10 zł 

20. Klub Żeglarski „Halny” „Wypoczynek nad wodą” 9.800,00 zł 9.800,00 zł 

 

4. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM  
I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

Zadanie priorytetowe pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:          

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy           

w rodzinie oraz patologiom społecznym” zostało przedstawione do realizacji organizacjom pozarzą-

dowym w dwóch edycjach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy 

Bielsko-Biała w 2016 roku z zakresu polityki społecznej. 
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Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016  

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – III EDYCJA obejmował następujące zadania:  

1. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu 

konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii”; 

2.  „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy  

w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i reha-

bilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdo-

wych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego”.  

Celami zadań było m.in. zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy     

kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narko-

manią, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii, intensyfika-

cja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii 

uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA, 

realizowanych przez: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-

leżnionych alkoholu i członków ich rodzin, motywowanie osób uzależnionych oraz członków ich rodzin 

do zdrowienia i zmiany stylu życia  . 

Dotacje na wsparcie realizacji zadań zostały przyznane Zarządzeniem nr ON.0050.1008.2016.SO  

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 3 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 3 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 3 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacja, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 260.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 252.400,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 893 
 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota  
dotacji: 

Wykorzystano 
/Uwagi: 

1. Fundacja Zapobiegania              
i Resocjalizacji Uzależnień 

Nadzieja 
„Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 'Nadzieja'” 50.000,00 zł 50.000,00 zł 
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2. 
Stowarzyszenie  

Promocji Zdrowia  
Psychicznego  

„Od Nowa” 

 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoho-
lowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy      
w rodzinie oraz patologiom społecznym przez 
udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej           

i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu 
i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjaz-

dowych sesji terapeutycznych dla pacjentów 
zakładów lecznictwa odwykowego” 

109.500,00 zł 101.900,0 zł 

3. Śląska Fundacja   
Błękitny Krzyż „Wyjazdowe sesje terapeutyczne” 100.500,00 zł 100.500,00 zł 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016  

z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ – IV EDYCJA obejmował następujące zadanie:  

1. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy     

w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem 

alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych     

w okresie od stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.”. 

Celem zadania było m.in. promowanie życia w trzeźwości, udzielanie indywidualnego i grupowego 

wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom, integracja środowisk trzeźwościo-

wych, rozwój zainteresowań u osób z problemem alkoholowym, umożliwienie osobom z problemem 

alkoholowym spędzania czasu wolnego w klubie, motywowanie osób z problemem alkoholowym  

oraz ich rodzin do zmian stylu życia.  

Dotacje na wsparcie realizacji zadania została przyznana Zarządzeniem  

nr ON.0050.1009.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 4 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 4 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 1 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 3 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 645.000,00 zł, w tym w 2016 r.: 215.000,00 zł 
9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 206.827,51 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 7800 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota  
dotacji: 

Wykorzystano 
/Uwagi: 

1. Katolickie Towarzystwo    
Kulturalne 

„Prowadzenie klubu trzeźwościowego 
;ARKA;” 

145.800,00 zł 
w tym: 

- 2016 r.: 48.600,00 zł 
- 2017 r.: 48.600,00 zł 
- 2018 r.: 48.600,00 zł 

46.865,01 zł 
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2. Bielskie Towarzystwo 
Trzeźwości 

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie oraz patologiom społecznym przez 

udzielanie wsparcia i pomocy osobom z 
problemem alkoholowym oraz członkom ich 

rodzin, polegającego na prowadzeniu 
klubów trzeźwościowych” 

334.200,00 zł 
w tym: 

- 2016 r.: 111.400,00 zł 
- 2017 r.: 111.400,00 zł 
- 2018 r.: 111.400,00 zł 

105.086,88 zł 

3. Bielskie Stowarzyszenie 
Abstynentów Klub            

„Wzajemność” 

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, 

przemocy w rodzinie oraz patologiom 
społecznym przez udzielanie wsparcia i 

pomocy osobom z problemem alkoholowym 
oraz członkom ich rodzin, polegającego na 

prowadzeniu klubów trzeźwościowych” 

165.000,00 zł 
w tym: 

- 2016 r.: 55.000,00 zł 
- 2017 r.: 55.000,00 zł 
- 2018 r.: 55.000,00 zł 

54.875,62 zł 

4. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „PORT” „Klub Przystań”   - - 

 

 

PODSUMOWANIE realizacji zadań priorytetowych z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ : 
 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 9 

 Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach: 72 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert (niezakwalifikowanych do oceny  

merytorycznej/konkursowej): 3 

 Liczba organizacji składających oferty: 42 

 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w otwartych konkursach ofert: 13 

 Liczba zawartych umów z organizacjami: 55 

 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 15 788 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert: 1.884.158,00 zł 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w otwartych konkursach ofert: 

1.837.412,02 zł  

 Liczba ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy / w trybie tzw. ,,małego grantu”: 5 

 Liczba dofinansowanych ofert złożonych przez organizacje w trybie tzw. „małego grantu”: 1 

 Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 2.000,00 zł 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w trybie tzw. „małego grantu”:  2.000,00 zł 

 Środki budżetowe przeznaczone na zadanie priorytetowe: 1.901.838,00 zł  
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OOCCHHRROONNAA  II   PPRROOMMOOCCJJAA  ZZDDRROOWWIIAA  
Zadanie priorytetowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmowało następujące zagadnienia: 

1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia             

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618, 788 i 905): 

1) Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych  

na rzecz różnych grup wiekowych; 

2) Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych.  
 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku  

z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I EDYCJA obejmował następujące zadania: 

I. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych”  

oraz „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowot-

nych na rzecz różnych grup wiekowych”: 

1. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych     

w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych”.  

II.  „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych”:  

1. „Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osób obłożnie            

i przewlekle chorych oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających  

w noclegowni w Bielsku-Białej”. 

Celami zadań było m.in. udzielanie wsparcia dla chorych, ich rodzin i opiekunów; edukacja zdro-

wotna w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych; utrzymanie i poprawa sprawności fizycznej           

i intelektualnej osób starszych, zapobieganie depresji i innym zaburzeniom psychicznym osób  

w starszym wieku, poprawa jakości życia oraz umożliwienie osobom starszym zdobycia nowych umie-

jętności i rozwój zainteresowań. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadań zostały udzielone na podstawie Zarządzenia  

Nr ON.0050.1011.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 2 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 2 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 2 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 115.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 115.000,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 974 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 

W 2016 r. kontynuowana była realizacja zadania priorytetowego pn.: „Prowadzenie działań wspie-

rających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych: Domowa opieka hospicyjna nad osobami 

w terminalnym stadium choroby nowotworowej w okresie od 2 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. , 

która w 2015 r. zlecona została do realizacji w ramach umowy wieloletniej podmiotowi wyłonionemu     

w konkursie. Poniższa tabela przedstawia podmiot biorący udział w konkursie oraz podstawowe  

informacje dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Projekt: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. Hospicjum św. Kamila        
w Bielsku-Białej 

„Domowa opieka hospicyjna nad osobami  
w terminalnym stadium choroby        

nowotworowej” 

174.000,00 zł 
w tym: 

- 2015r.: 58.000,00 zł 
- 2016r.: 58.000,00 zł 
- 2017r.: 58.000,00 zł 

56.862,38 zł 

 

PODSUMOWANIE realizacji zadań priorytetowych z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA: 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 1 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach: 2 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartym konkursie ofert (niezakwalifikowanych do oceny meryto-

rycznej/konkursowej): 0 

 Liczba organizacji składających oferty: 2 

 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w otwartym konkursie ofert: 0  

 Liczba zawartych umów z organizacjami: 2 

 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 974 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartym konkursie ofert: 173.000,00 zł 

 Wysokość  wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w otwartym konkursie ofert: 171.862,38 zł 

 Liczba ofert złożonych z własnej inicjatywy / w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Liczba  dofinansowanych ofert w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Wysokość udzielonych kwot dotacji w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Środki budżetowe przeznaczone na zadanie priorytetowe: 192.000,00 zł 

Lp. Podmiot: Projekt: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. 
Stowarzyszenie Kobiet  

po Mastektomii „Amazonki” 
w Bielsku-Białej 

„Wyprzedzić i pokonać raka”. 12.000,00 zł 12.000,00 zł 

2. Caritas Diecezji               
Bielsko-Żywieckiej 

„Zwiększenie dostępności do domowej 
opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osób 
obłożnie i przewlekle chorych oraz pro-
wadzenie punktu medycznego dla osób 
przebywających w noclegowni         w 

Bielsku-Białej” 

103.000,00 zł 103.000,00 zł 
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KKUULLTTUURRAA  II   SSZZTTUUKKAA  
 

Obszar współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury i sztuki obejmował            

następujące zadania priorytetowe: 

1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” : 

a) Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta; 

b) Wydarzenia kulturalne i artystyczne - tzw. projekty niskobudżetowe. 
 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 

2016 z zakresu KULTURY I SZTUKI - I EDYCJA obejmował następujące zadanie: „Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: ‘Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta’”. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadania zostały udzielone na podstawie Zarządzenia  

nr ON.0050.998.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert: 31 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 2* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 24 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 7 

5) Liczba organizacji (ofert), które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

6) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 21  

7) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0  

8) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

9) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 130.000,00 zł 

10) Wysokość wykorzystanych dotacji:  119.386,97 zł 

11) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 21 342  
* ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie zostały dopuszczone oferty następują-

cych podmiotów: 

 Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Miasto 2B; 

 Strefa Rozwoju Człowieka. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Projekt: Kwota  
dotacji: 

Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. 
Polski Związek Chórów       

i Orkiestr Oddział               
Bielsko-Biała 

„XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych 'Złota Trąbka'” 9.200,00 zł 9.200,00zł 

2. 
Stowarzyszenie                 

Przyjaciół Zespołu Pieśni         
i Tańca „Beskid” 

„Ogólnopolski Turniej Narodowych Tańców 
Polskich w Formie Towarzyskiej                         

- 'O serce Beskidów' ” 
9.800,00 zł 9.800,00 zł 

3. Centrum Sztuki Kontrast „Bielska Edycja Krakowskiego Salonu 
Poezji” 8.000,00 zł 8.000,00 zł 



Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

39

4. Fundacja Kultury             
„Kalejdoskop” „Muzyka w 'Aquarium’” 7.800,00 zł Rezygnacja 

5. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich Zarząd Oddziału       
w Bielsku-Białej 

„XV Ogólnopolski Tydzień Czytania       
Dzieciom Cała Polska Czyta Dzieciom” 4.200,00 zł 4.200,00 zł  

6. Fundacja Galerii Bielskiej „oBBraz miasta #3” 9.100,00 zł 8.237,50 zł 

7. Fundacja Rozwoju i Promocji 
Tańca „Świat Tańca” 

„Międzynarodowy Turniej Tańca            
Towarzyskiego BESKIDIANA 2016” 9.000,00 zł 9.000,00 zł 

8. 
Fundacja Zapobiegania           

i Resocjalizacji Uzależnień 
„Nadzieja” 

„V Piknik Rodzinny z Nadzieją” 8.000,00 zł 8.000,00 zł 

9. Stowarzyszenie „Olszówka” „Aktywny Cygański Las” 2.400,00 zł 2.400,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym „Razem” 

 „Program 'Kulturalnie i artystycznie;” 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

11. Stowarzyszenie Akademia 
Seniora „Chrzest 966 według seniorów 2016” 7.500,00 zł 7.500,00 zł 

12. Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Kogucik”    „DKF Kogucik - kontynuacja tradycji” 7.500.00 zł 7.500,00 zł 

13. 
Związek Harcerstwa          

Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Beskidzki 

„Festiwal Piosenki 'Zaśpiewajmy Razem” 2.600,00 zł 2.600,00 zł 

14. Fundacja Rozwoju i Promocji 
Tańca „Świat Tańca” 

„Cubana Show Dance 2016                         
- gala taneczna” 7.400,00 zł 6.989,82 zł 

15. Towarzystwo Muzyki Dawnej 
im. G. Ph. Telemanna 

„XVII Dni Muzyki Kameralnej i Organowej 
'Wakacje z muzą'” 7.200,00 zł 7.200,00 zł 

16. Fundacja „Militarny Instytut 
Historyczny” „Festyn patriotyczny z okazji 3 Maja” 7.000,00 zł 7.000,00 zł 

17. 

 
Stowarzyszenie                

EWA-MAJA-KRYSTYNA  
Kobiety dla kobiet 

 

„Żyj kolorowo, czyli obrazki ze starego           
i współczesnego Bielska i Białej” 1.300,00 zł 1.300,00 zł 

18. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski Koło Grodzkie 

w Bielsku-Białej 
„Spotkania Klubu Czytelników              

Niewidomych i Słabowidzących” 2.000,00 zł 459,65 zł 

19. Towarzystwo Muzyki Dawnej 
im. G. Ph. Telemanna „XIV Vivaldi Festiwal” 6.600,00 zł 6.600,00 zł 

20. Bielski Klub Alpinistyczny „Cykl imprez kulturalnych pn.              
'Wspaniały świat gór wysokich’” 2.400,00 zł 2.400,00 zł 

  21. Stowarzyszenie Miłośników 
Zespołu Pieśni i Tańca  

„Bielsko” 

„Z kalendarza historii 'Widowisko patriotyczne 
związane z obchodami Święta Flagi i Uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja'” 

4.700.00 zł 4.700,00 zł 

  22. 
Stowarzyszenie                

EWA-MAJA-KRYSTYNA  
Kobiety dla kobiet 

„Ja i dialog z 'Innymi' w wielokulturowej 
przestrzeni dawnego i współczesnego 

miasta” 1.300,00 zł 1.300,00 zł 

  23. Towarzystwo Przyjaciół       
Bielska-Białej i Podbeskidzia „redakcjaBB - bielska młodzież kulturalnie”  - - 

  24. Fundacja Kultury                 
„Kalejdoskop” „Kino w Aquarium” - - 
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  25. Fundacja „Militarny Instytut 
Historyczny” 

„W poszukiwaniu pamiętnych miejsc - 
Święto ulicy 11 listopada. Gra miejska” - - 

26. Towarzystwo Przyjaciół       
Bielska-Białej i Podbeskidzia 

„Przestrzeń Miejska Artystycznie                  
- Inicjatywa Młodzieżowa” - - 

27. 
Towarzystwo                        

Psychoprofilaktyczne         
Oddział Bielsko-Biała 

„'Przez aktywność do radości mimo   
sędziwości' - wsparcie aktywizacji osób 

starszych w zakresie kultury” 
- - 

28. Klub Sportowy „AS” „VIII Bielski Festiwal Filmowy Podróże Małe 
i Duże Bielsko-Biała 2016” - - 

29. Bielski Klub Alpinistyczny 
„Jubileuszowa Wystawa Fotograficzna:    

30-lecie Bielskiej Wyprawy                          
w Andy Argentyńskie” 

- - 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 

z zakresu KULTURY I SZTUKI – II edycja obejmował następujące zadanie: „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadania zostały udzielone na podstawie Zarządzenia  

nr ON.0050.1482.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 lipca 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert: 25 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 3* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 22 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 11 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 11 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 68.800,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 67.861,02 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 7 621  
* ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie zostały dopuszczone oferty następują-

cych podmiotów: 

 Fundacji Nowoczesny Konin; 

 Klubu Inteligencji Katolickiej;  

 ZHP Komendy Hufca Beskidzkiego; 
 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadania: 
 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota  
dotacji: 

Wykorzystano 
/Uwagi: 

1.  
Polski Związek Chórów            

i Orkiestr Oddział Bielsko-
Biała 

„XII Międzynarodowy Festiwal Chórów 
Gaude Cantem” 10.000,00 zł 9.081,58 zł 

2.  Rzymskokatolicka Parafia  
pw. Św. Maksymiliana Kolbe 

„XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. 
Małgorzaty Papiurek” 1.500,00 zł 1.500,00 zł 
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3.  Centrum Sztuki                   
KONTRAST 

„10 lat Bielskiej Edycji Krakowskiego       
Salonu Poezji” 9.000,00 zł 9.000,00 zł 

4.  Fundacja Bielsko-Biała Tango 
„'Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta' - 

Bielsko-Biała TANGO FESTIWAL: 'TANGO 
- TYLKO DOBRE EMOCJE ” 

8.800,00 zł 8.779,44 zł 

5.  Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Kogucik” „DKF Kogucik - kontynuacja tradycji” 8.500,00 zł 8.500,00 zł 

6.  
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich Zarząd Oddziału          
w Bielsku-Białej 

„XIV Dni Integracji Zobaczmy Siebie” 3.600,00 zł 3.600,00zł 

7.  
Fundacja Wspierania Talentów 
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

„Włóczykije” 

„Organizacja i produkcja widowiska    
muzycznego na Jubileusz 10-lecia istnienia 

Dziecięco-Młodzieżowego                   
Zespołu 'Włóczykije' z udziałem            

zaproszonej gwiazdy ” 

8.400,00 zł 8.400,00 zł 

8.  Rzymskokatolicka Parafia   
pw. Św. Maksymiliana Kolbe „III Konkurs kolęd i pastorałek” 400,00 zł 400,00 zł 

9.  Stowarzyszenie Akademia 
Seniora „Odradzamy się w kolejnym pokoleniu’” 8.000,00 zł 8.000,00 zł 

10.  Gmina Wyznaniowa           
Żydowska w Bielsku-Białej 

„Obchody 110 rocznicy śmierci           
Karola Korna” 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

11.  Fundacja Jonatan - pomaga-
my dzieciom z wyzwaniami  

„II Młodzieżowy Amatorski Festiwal Inspi-
racji Artystycznych - Sztuka Włączania” 5.600,00 zł 5.600,00 zł 

 12. Fundacja Militarny Instytut 
Historyczny 

„'Z pamiętnych dni - Narodowe Święto 
Niepodległości 11 listopada' Organizacja 
obchodów Święta Niepodległości i pikniku 

patriotycznego 11.11.2016 r.” 

- - 

 13. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie PORT  „Stawiam na Tolka B” - - 

14. Fundacja Militarny Instytut 
Historyczny 

„'W poszukiwaniu pamiętnych miejsc            
- 1 września 1939 r.' Gra uliczna miejska   

w Bielsku-Białej w dniu 13.11.2016 r.” 
- - 

15. Towarzystwo Muzyki Dawnej 
im. G. Ph. Telemanna 

„Koncert z okazji 1050 Rocznicy Chrztu 
Polski’” - - 

16. Bielski Klub Alpinistyczny „Cykl imprez kulturalnych 'Wspaniały świat 
gór wysokich'” - - 

17. Stowarzyszenie Twórczego 
Rozwoju Miasto 2B „Perły Bielska-Białej - animacja na żywo” - - 

18. 
Polski Związek Niewidomych 

Koło Grodzkie w Bielsku-
Białej 

„Spotkania Klubu Czytelników Niewido-
mych i Słabowidzących” - - 

19. Stowarzyszenie MONTAŻ „Głośne Kino Nieme” - - 

20. 

Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół Akademii      

Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej 

„Festiwalowe przedstawienie teatralne” - - 

21. 
Stowarzyszenie Rozwoju         
i Promocji Zespołu Szkół 

Ogrodniczych 
„Dożynki miejskie” - - 

22. Stowarzyszenie Twórczego 
Rozwoju Miasto 2B 

„Animacja do filmu 'Ikary z Bielska-Białej - 
odcinek trzeci” - - 
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Ponadto, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie, została przyznana dotacja na wsparcie realizacji zadania  

własnego Gminy Bielsko-Biała dla jednej organizacji pozarządowej w formie tzw. „małego grantu”: 

 Stowarzyszenie Dom Polski otrzymał dotację na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy 

Bielsko-Biała z zakresu kultury i sztuki na podstawie Zarządzenia nr ON.0050.1314.2016.SO 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 czerwca 2016 r. pn.: „Kultywowanie dziedzictwa  

narodowego i kulturalnego Bielska-Białej, Regionu Podbeskidzia oraz Państwa Polskiego”. 
 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1. Stowarzyszenie Dom Polski 
„Kultywowanie dziedzictwa narodowego     

i kulturalnego Bielska-Białej, Regionu 
Podbeskidzia oraz Państwa Polskiego” 

9.000,00 zł 9.000,00 zł 

 

PODSUMOWANIE realizacji zadań priorytetowych z zakresu KULTURY I SZTUKI : 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 2 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 56 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert (niezakwalifikowanych do oceny  

merytorycznej/konkursowej): 5 

 Liczba podmiotów składających oferty: 33 

 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w otwartych konkursach ofert: 18 

 Liczba zawartych umów: 32 

 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 29 129 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert: 198.800,00 zł 

 Wysokość  wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w otwartych konkursach ofert: 187.247,99 zł 

 Liczba ofert złożonych z własnej inicjatywy / w trybie tzw. „małego grantu”: 4 

 Liczba dofinansowanych ofert złożonych w trybie tzw. „małego grantu”: 1 

 Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 9.000,00 zł 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w trybie tzw. „małego grantu”: 9.000,00 zł 

 Środki budżetowe przeznaczone na zadanie priorytetowe: 200.000,00 zł 
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EEDDUUKKAACCJJAA  
Współpraca z podmiotami III sektora w zakresie edukacji obejmowała poniższe zadania priorytetowe: 

1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 

a) Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

b) Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie  

właściwych postaw społecznych; 

c) Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci           

i młodzieży szkolnej. 

Zadanie zostało przedstawione do realizacji organizacjom pozarządowym w ogłoszeniu Otwartego 

Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku z zakresu 

EDUKACJI – I EDYCJA. Konkurs obejmował następujące przedsięwzięcia:  

I. „Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. 

II. „Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie 

właściwych postaw społecznych”. 

III. „Upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej”. 

Cele przedstawionych zadań skupiały się m.in. na zapobieganiu objawom agresji i patologii wśród 

dzieci i młodzieży, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będących uczestnikami ruchu drogo-

wego oraz poszerzenie wiedzy o regionie – walorach przyrodniczych, geograficznych, historycznych. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadań zostały przyznane Zarządzeniem nr ON.0050.1107.2016.SO  

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert: 2 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 2 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 2 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 46.500,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 45.393,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 1 326 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 
 

Lp. Podmiot: Nazwa zadania: Kwota 
dotacji: 

 
Wykorzystano 

/ Uwagi: 

1.  Fundacja                        
PRAESTERNO  

„Bezpieczna Szkoła 2016                                  
- warsztaty profilaktyczne dla klas”  9.500,00 zł 8.393,00 zł 
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2.  
Fundacja na Rzecz  

Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

„Upowszechnianie wiedzy z zakresu       
bezpiecznego uczestnictwa w  ruchu      

drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej” 
37.000,00 zł 37.000,00 zł 

Ponadto na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie została przyznana dotacja na wsparcie realizacji zadania  

własnego Gminy Bielsko-Biała jednej organizacji pozarządowej w formie tzw. „małego grantu”: 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej otrzymało dotację na wsparcie realizacji  

zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu edukacji na podstawie Zarządzenia  

nr ON.0050.1483.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 lipca 2016 roku   pn.: 

„Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży szkolnej - Konkurs Wiedzy         

o Bielsku-Białej i Regionie”.  

Szczegóły przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/ uwagi: 

1. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Bielsko-Bialskiej 

„Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej - Konkurs 
Wiedzy o Bielsku-Białej i Regionie” 

4.350,00 zł 4.315,46 zł 

 

PODSUMOWANIE realizacji zadań priorytetowych z zakresu EDUKACJI : 

 Liczba otwartych konkursów ofert: 1 

 Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert: 2 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartym konkursie ofert (niezakwalifikowanych do oceny meryto-

rycznej/konkursowej): 0 

 Liczba podmiotów składających oferty: 2 

 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w otwartym konkursie ofert: 0 

 Liczba zawartych umów: 2 

 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 1515 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartym konkursie ofert: 46.500,00 zł 

 Wysokość  wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w otwartym konkursie ofert: 45.393,00 zł 

 Liczba złożonych ofert z własnej inicjatywy / w trybie tzw. „małego grantu”: 1 

 Liczba dofinansowanych ofert w trybie tzw. „małego grantu”: 1 

 Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 4.350,00 zł 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w trybie tzw. „małego grantu”: 4.315,46 zł 

 Środki budżetowe przeznaczone na zadanie priorytetowe: 55.000,00 zł 
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KKUULLTTUURRAA  FFIIZZYYCCZZNNAA    II     TTUURRYYSSTTYYKKAA  
 

Współpraca Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi dotycząca zakresu kultury fizycznej 

i turystyki koncentrowała się w 2016 roku wokół następujących zadań priorytetowych: 

1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: 
a) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach  

szkolenia sportowego; 

b) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym,  

posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej. 

c) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodo-

wym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej. 

d) Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji,  

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy w górach, pływających, kąpiących się 

i uprawiających sporty wodne. 

2) „Turystyka i krajoznawstwo”: 
a) Upowszechnienie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych; 

1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku  

z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I edycja obejmował następujące zadania: 

I. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach  

szkolenia sportowego”: 

1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych z zakresu: piłka  

siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt          

i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców”; 

2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych z zakresu: lekkoatletyka, 

sporty walki (judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, boks), narciarstwo zjazdowe, snowboard,  

saneczkarstwo”; 

3. „Szkolenie sportowe zawodniczek i zawodników uczestniczących w rozgrywkach ligowych      

w dyscyplinach indywidualnych na poziomie co najmniej I Ligi”; 

4. „Upowszechnianie piłki siatkowej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla  

centralnego”. 

II.  „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpie-

czeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie Gminy”. 

III. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym,  

posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej: 

1. Organizacja amatorskich rozgrywek ligowych o zasięgu lokalnym w koszykówce,  

piłce siatkowej i piłce nożnej”. 
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Celami zadań były m.in. popularyzacja zespołowych dyscyplin sportowych poprzez realizacje      

systemu szkolenia dzieci i młodzieży, propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia, 

popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizacje systemu szkolenia osób  

niepełnosprawnych, wyrabianie właściwych nawyków aktywnego oraz bezpiecznego spędzania  

wolnego czasu, popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez organizację imprez sportowych  

i rekreacyjnych, propagowanie wśród mieszkańców Bielska-Białej aktywności ruchowej dla zachowa-

nia zdrowia. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadań zostały przyznane na podstawie Zarządzenia  

nr ON.0050.978.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 stycznia 2016 roku oraz Zarzą-

dzenia nr ON.0050.1001.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 stycznia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 35 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 5* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 36 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 1 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 29 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 2.336.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych dotacji: 2.283.245,12 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 39 027 
* Ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie zostały dopuszczone oferty następują-

cych podmiotów:  

 Klub Sportów Saneczkowych „Beskidy”; 

 Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych; 

 Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Bielsko-Biała; 

 Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”; 

 Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 

 
Lp. Podmiot: Dyscyplina / 

 nazwa projektu 
Kwota  

dotacji: 
Wykorzystano 

 / Uwagi: 

1.  Bielsko-Bialskie Towarzystwo  
Sportowe „Podbeskidzie” piłka nożna chłopców 86.000,00 zł 86.000,00 zł 

2.  TS Podbeskidzie                             
Spółka Akcyjna piłka nożna chłopców 59.000,00 zł 59.000,00 zł 

3.  Beskidzkie Towarzystwo Sportowe 
„Rekord” piłka nożna dziewcząt i chłopców 130.000,00 zł 130.000,00 zł 

4.  Bielsko-Bialskie Towarzystwo       
Sportowe „Włókniarz” piłka siatkowa chłopców 51.500,00 zł 51.500,00 zł 

5.  Ludowy Klub Sportowy „Zapora” 
Wapienica piłka nożna chłopców 67.000,00 zł 67.000,00 zł 
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6.  Stowarzyszenie Basket Hills koszykówka chłopców 36.500,00 zł 36.500,00 zł 

7.  Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu 
Szkolnego „Szesnastka” piłka ręczna dziewcząt i chłopców  10.000,00 zł 10.000,00 zł 

8.  Bialski Klub Sportowy „Stal” piłka siatkowa dziewcząt               95.000,00 zł 95.000,00 zł 

9.  Międzyszkolny Klub Siatkarski       
Bielsko-Biała piłka siatkowa dziewcząt 53.000,00 zł 53.000,00 zł 

10.  Bialski Klub Sportowy „Stal” piłka nożna chłopców  44.000,00 zł 44.000,00 zł 

11.  Klub Sportowy „Gwardia” judo, ju-jitsu 80.000,00 zł 80.000,00 zł 

12.  Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” karate shotokan/WKF 65.000,00 zł 65.000,00 zł 

13.  Klub Sportowy „Sprint'' lekkoatletyka 60.000,00 zł 60.000,00 zł 

14.  Stowarzyszenie Kick Boxing          
Beskid Dragon kick-boxing, boks 41.000,00 zł 41.000,00 zł 

15.  Międzyszkolny Klub Narciarski  
„Zryw'' narciarstwo zjazdowe 17.500,00 zł 17.500,00 zł 

16.  Podbeskidzkie Towarzystwo          
Sportowe „Janosik” judo, karate, ju-jitsu 48.000,00 zł 48.000,00 zł 

17.  Klub Sportowy „LIVE” narciarstwo zjazdowe 26.500,00 zł 26.500,00 zł 

18.  Klub Sportowy „Bushi” karate, ju-jitsu 24.500,00 zł 24.500,00 zł 

19.  Klub Sportowy „AS” narciarstwo zjazdowe 15.500,00 zł 15.500,00 zł 

20.  Bielski Klub Kyokushin Karate karate 9.500,00 zł 9.500,00 zł 

21.  Klub Bokserski „Ring Bielsko” boks  12.500,00 zł 12.500,00 zł 

22.  Bielski Klub Bokserski „Beskidy” boks 10.000,00 zł 10.000,00 zł 

23.  Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża 
Sportowego brydż sportowy 20.000,00 zł 20.000,00 zł 

24.  Bielsko-Bialskie Towarzystwo        
Sportowe Spółka Akcyjna 

„Upowszechnianie piłki siatkowej 
poprzez szkolenie i udział w rozgryw-

kach szczebla centralnego” 
1.046.650,00 zł 993.895,12 zł 

25.  Bialski Klub Sportowy                
Spółka Akcyjna 

„Upowszechnianie piłki siatkowej 
poprzez szkolenie i udział w rozgryw-

kach szczebla centralnego” 
167.350,00 zł 167.350,00 zł 

26.  Beskidzkie Wodne Ochotnicze    
Pogotowie Ratunkowe 

„Zapewnienie przez specjalistyczne 
stowarzyszenia, w dziedzinie sportu     

i rekreacji, bezpieczeństwa osób 
pływających, kąpiących się i uprawia-

jących sporty wodne na terenie  
Gminy” 

20.000,00 zł 20.000,00 zł 

27.  Bielska Liga Koszykówki 
 

koszykówka 16.000,00 zł 16.000,00 zł 

28.  Klub Sportowy  
„Amatorska Liga Siatkówki” piłka siatkowa 16.500,00 zł 16.500,00 zł 

29.  Amatorski Klub Sportowy                
„Orlik” Bielsko-Biała piłka nożna 7.500,00 zł 7.500,00 zł 

30. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” saneczkarstwo - - 
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Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku  

z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ – II EDYCJA, obejmował następujące zadania: 

I. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkole-

nia sportowego”: 

1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych (niewyszczególnionych  

w zadaniach nr 1 i nr 2 w I edycji Otwartego Konkursu Ofert)”; 

2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach  

sportowych prowadzone w uczniowskich i parafialnych klubach sportowych”; 

3. „Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo  

w zorganizowanych formach szkolenia sportowego”; 

II.  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadają-

cych istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej”; 

III. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,  

posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.  

Przedstawione zadania stawiały za cel m.in.: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację  

imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz krajowym i międzynarodo-

wym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportu.  

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych zostały przyznane na podstawie Zarządzenia  

Nr ON.0050.1084.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 marca 2016 roku oraz Zarzą-

dzenia Nr ON.0050.1115.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 marca 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 55 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 1* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 40  

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 8 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 45 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 743.014,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 718.155,85 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 17 214 
* Ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie została dopuszczona oferta następują-

cego podmiotu:  

 Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej BBTS S.A. Bielsko-Biała; 
 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów, biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadań: 

Lp. Podmiot: Dyscyplina /  
nazwa projektu Kwota dotacji: Wykorzystano / 

Uwagi: 

1.  Beskidzki Klub Tenisowy    
„Advantage” Bielsko-Biała tenis 39.000,00 zł 39.000,00 zł 
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2.  Klub Sportowy „Start” akrobatyka sportowa 67.000,00 zł 67.000,00 zł 

3.  Beskidzkie Towarzystwo    
Sportowe „Rekord” futsal 51.000,00 zł 51.000,00 zł 

4.  Stowarzyszenie Gimnastyki 
Artystycznej gimnastyka artystyczna 35.000,00 zł 35.000,00 zł 

5.  
Stowarzyszenie Gimnastyki 

Artystycznej i Sportu  
„Pasja” 

gimnastyka artystyczna 32.000,00 zł 32.000,00 zł 

6.  Yacht Klub Polski Bielsko żeglarstwo 16.500,00 zł 16.500,00 zł 

7.  Bielskie Stowarzyszenie      
Radioorientacji Sportowej radioorientacja sportowa 5.500,00 zł 5.500,00 zł 

8.  Klub Żeglarski Halny żeglarstwo 6.500,00 zł 6.500,00 zł 

9.  Beskidzki Klub Motorowy sporty motorowe 18.000,00 zł 18.000,00 zł 

10.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Ondraszek” pływanie 54.500,00 zł 54.500,00 zł 

11.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Nowy Klub Pływacki” pływanie 46.500,00 zł 46.500,00 zł 

12.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Top Jedynka” piłka siatkowa 11.200,00 zł 11.133,00 zł 

13.  Parafialno-Szkolny Klub     
Sportowy „Beskidy” 

piłka siatkowa, piłka nożna, piłka 
ręczna, koszykówka, tenis stołowy, 
tenis ziemny, badminton, pływanie, 

lekkoatletyka  
23.500,00 zł 23.500,00 zł 

14.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Czternastka” 

koszykówka dziewcząt                 
i chłopców 11.300,00 zł 11.300,00 zł 

15.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Akademia Sportu” piłka nożna 17.500,00 zł 17.500,00 zł 

16.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Lipnik” pływanie 3.500,00 zł 3.500,00 zł 

17.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Smyk” saneczkarstwo 4.000,00 zł 4.000,00 zł 

18.  Ludowy Uczniowski Klub   
Sportowy „Groniczek” 

lekkoatletyka, piłka nożna, piłka 
ręczna, tenis, pływanie 4.000,00 zł 4.000,00 zł 

19.  
Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Piłkarska „Silesia” 
Bielsko-Biała 

piłka nożna 9.000,00 zł 9.000,00 zł 

20.  Uczniowski Klub Sportowy 
Spartakus judo 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

21.  
Stowarzyszenie Pomocy     

Dzieciom Specjalnej Troski 
„ADA” 

pływanie, lekka atletyka, narciarstwo 7.000,00 zł 7.000,00 zł 
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22.  
Klub Sportu i Rekreacji        

Niewidomych i Słabowidzących 
„PIONEK” 

szachy, warcaby, kręgle, strzelectwo, 
taniec 7.000,00 zł 7.000,00 zł 

23.  
Beskidzkie Zrzeszenie         

Sportowo-Rehabilitacyjne 
„START” 

 narciarstwo alpejskie, pływanie, 
boccia 11.000,00 zł 450,00 zł 

24.  Beskidzkie Towarzystwo     
Cyklistów 

„40 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 
24.04.2016”  18.000,00 zł 18.000,00 zł 

25.  Beskidzkie Towarzystwo     
Cyklistów 

„41 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 
18.09.2016”   14.500,00 zł  14.500,00 zł 

26.  Ultra Beskid Sport „II Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej 
w Biegach Górskich” 11.500,00 zł 11.500,00 zł 

27.  Automobilklub Beskidzki 
„VII Beskidzki Zlot Pojazdów      

Zabytkowych runda Mistrzostw 
Okręgu” 

1.600,00 zł 1.298,17 zł 

28.  Klub Sportowy „SPRINT” „Organizacja                               
'Czwartków lekkoatletycznych'” 25.814,00 zł 25.814,00 zł 

29.  Międzyszkolny Klub Narciarski 
„ZRYW” 

„Organizacja zawodów w narciarstwie 
zjazdowym” 6.000,00 zł Rezygnacja 

30.  Beskidzki Klub Tenisowy     
„Advantage” Bielsko-Biała 

„Organizacja Wojewódzkich Turnie-
jów Klasyfikacyjnych pod patronatem 

Polskiego Związku Tenisowego          
w tenisie dla dzieci i młodzieży” 

9.900,00 zł 9.900,00 zł 

31.  
Stowarzyszenie Pomocy    

Dzieciom Specjalnej Troski 
„ADA” 

„Integracyjny 24 h maraton pływacki 
'Płyniemy do Rzymu' - II edycja” 2.300,00 zł 2.300,00 zł 

32.  Parafialno-Szkolny Klub    
Sportowy „Beskidy” 

„XXIX Hałcnowskie Dni Sportu             
i Rekreacji ‘Wiosna 2016’ i XXX 

Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji 
‘Jesień 2016’” 

8.800,00 zł 8.800,00 zł 

33.  
Klub Sportowo-Rekreacyjny 

Towarzystwa Krzewienia     
Kultury Fizycznej „Beskidek” 

„’Bielsko-Biała Nocą – Jesień’ cykl 
miejskich zawodów w biegu na 

orientację” 
5.500,00 zł 5.500,00 zł 

34.  
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Sportu Szkolnego              
„Szesnastka” 

„Wiosenne Turnieje Piłki Ręcznej, 
Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Pod-
beskidzia dla mężczyzn, Turniej Piłki 
Ręcznej o Puchar Podbeskidzia dla 
kobiet, Turnieje Piłki Ręcznej Plażo-

wej dla kobiet i mężczyzn” 

6.600,00 zł 6.542,00 zł 

35.  Klub Sportowy „Gwardia” „Puchar Europy EJU Kadetów         
w Judo” 49.500,00 zł 41.618,68 zł 

36.  Klub Sportowy „SPRINT” 
„Organizacja XV Międzynarodowego 

Mityngu lekkoatletycznego         
'BESKIDIANATHLETIC’” 

11.800,00 zł 11.800,00 zł 

37.  Klub Sportów Azjatyckich 
„ATEMI” 

„POLISH OPEN X Międzynarodowe 
Grand Prix Bielska-Białej w Karate 

WKF ” 
33.500,00 zł 33.500,00 zł 

38.  Automobilklub Beskidzki 
„39 Międzynarodowy Beskidzki Rajd 

Pojazdów Zabytkowych - V runda 
Mistrzostw Polski” 

11.000,00 zł 11.000,00 zł 

39.  Ludowy Uczniowski Klub  
Sportowy „Groniczek” 

„Organizacja XX Jubileuszowego 
Ogólnopolskiego Górskiego Biegu 

Magurki” 
7.200,00 zł 7.200,00 zł 

40.  Stowarzyszenie Gimnastyki 
Artystycznej 

„XIX Międzynarodowy                 
Turniej Piłki Gwiazdkowy                     

w gimnastyce artystycznej” 
4.500,00 zł 4.500,00 zł 

41.  Stowarzyszenie Gimnastyki 
Artystycznej 

„XI Ogólnopolski Turniej Beskidów        
w gimnastyce artystycznej” 4.500,00 zł 4.500,00 zł 
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42.  
Stowarzyszenie Animacji    

Kultury i Sportu                  
„Anima Pro Activ” 

„Beskidzka plaża - turniej siatkówki 
plażowej” 6.600,00 zł 6.600,00 zł 

43.  Parafialno-Szkolny Klub      
Sportowy „Beskidy” 

„VII Międzynarodowy Turniej Piłki 
Siatkowej im. Stefana Zubera” 4.100,00 zł 4.100,00 zł 

44.  
Klub Sportowo-Rekreacyjny 

Towarzystwa Krzewienia     
Kultury Fizycznej „Beskidek” 

„Rajd Miejski Bielsko-Biała” 2.500,00 zł 2.500,00 zł 

45.  Klub Żeglarski „Halny” 
„XXII Memoriał Adama Banaszka - 
Mistrzostwa Śląska w Narodowej 

Klasie OMEGA” 
8.000,00 zł 8.000,00 zł 

46.  Stowarzyszenie Gimnastyki 
Artystycznej i Sportu „Pasja” 

„Organizacja Ogólnopolskiego V 
Turnieju w Gimnastyce Artystycznej” 3.800,00 zł 3.800,00 zł 

47.  Bielsko-Bialski Klub Sportowy 
„Blaster” strzelectwo sportowe - - 

48.  Klub Sportowy LIVE „Mistrzostwa Bielska-Białej w Inline 
Alpine - - 

49.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Hałcnowa 

„VII Otwarty Konkurs Szachowy - 
Hałcnów 2016 o Puchar Prezesa 

Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Hałcnowa” 

- - 

50.  Uczniowski Klub Sportowy       
„Beskid” „Spotkanie ze sportem 2016” - - 

51.  Stowarzyszenie Miłośników Psów 
Zaprzęgowych „TRAVOIS” 

„Bielski Dogtrekking 'Człowiek i Pies 
na Bielskich Szlakach” - - 

52.  
Polski Związek Niewidomych 

Okręg Śląski Koło Bielsko-Biała 
Grodzkie 

„Szachy w Bielsku-Białej 2016” - - 

53.  
Uczniowski Klub Sportowy       

Akademia Piłkarska SILESIA    
Bielsko-Biała 

„Upowszechnianie kultury fizycznej 
poprzez uczestnictwo                          

w zorganizowanych formach       
szkolenia sportowego” 

- - 

54.  Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 
„Zacznij przygodę na szlaku Green-

ways w Bielsku-Białej! Aktywne formy 
wypoczynku i krajoznawstwa” 

- - 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku  

z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ – III EDYCJA, obejmował następujące zadanie: 

I. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkole-

nia sportowego”: 

1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach walki (judo, ju-jitsu, karate)”; 

2. „Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo  

w zorganizowanych formach szkolenia sportowego”; 

3. „Szkolenie sportowe zawodniczek i zawodników uczestniczących w rozgrywkach ligowych      

w dyscyplinach indywidualnych na poziomie co najmniej I Ligi”; 

II.  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych posiadających istotne walory merytoryczne         

i promocyjne dla miasta Bielska-Białej”; 
 

Zadanie  stawiało za cel popularyzację różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu 

szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia. 
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Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych zostały przyznane na podstawie Zarządzenia  

nr ON.0050.1317.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 czerwca 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji 

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 4 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 4 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 4 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 36.148,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 34.499,73 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 174 

Poniższa tabela przedstawia podmiot biorący udział w konkursie oraz podstawowe informacje  

dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Dyscyplina: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

1.    Bielski Klub Karate  
„KIME” karate 7.148,00 zł 7.148,00 zł 

2. 

Fundacja na Rzecz        
Promocji Sportu Osób 
Niepełnosprawnych        

Kuloodporni 

piłka nożna 15.000,00 zł 14.750,00 zł 

3. 
Beskidzkie Integracyjne 
Stowarzyszenie Tenisa 

Stołowego 
tenis stołowy 10.000,00 zł 8.601,73 zł 

4. Klub Sportowy LIVE 
„Impreza plenerowa - pokazowy otwarty 

trening Inline Alpine dla wszystkich   
mieszkańców Bielska-Białej” 

4.000,00 zł 4.000,00 zł 

 

Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku  

z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ – IV EDYCJA, obejmował następujące zadanie: 

I. „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczeń-

stwa osób przebywających w górach na terenie Gminy” 

Celami zadania było zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach na terenie mia-

sta oraz niesienie pomocy osobom przebywającym w górach na terenie miasta w sytuacjach zagroże-

nia zdrowia lub życia. 

Dotacja na realizację zadania publicznego została przyznana na podstawie Zarządzenia  

nr ON.0050.1472.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lipca 2016 roku. 
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Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji  

programu: 

1) Liczba złożonych ofert do konkursu: 1 

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej):  0 

3) Liczba organizacji składających oferty: 1 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 0 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 1 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 15.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 15.000,00 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 156 

Poniższa tabela przedstawia podmiot biorący udział w konkursie oraz podstawowe informacje doty-

czące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Dyscyplina: Kwota dotacji: Wykorzystano / 
Uwagi: 

  1. 
Grupa Regionalna Górskiego 
Pogotowia Ratunkowego - 

Grupa Beskidzka 

„Zapewnienie przez specjalistyczne stowa-
rzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, 

bezpieczeństwa osób przebywających         
w górach na terenie Gminy” 

15.000,00 zł 15.000,00 zł 

 

PODSUMOWANIE realizacji zadań priorytetowych z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ: 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 4 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 95 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert (niezakwalifikowanych do oceny mery-

torycznej/konkursowej): 6 

 Liczba organizacji składających oferty: 71 

 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w otwartych konkursach ofert: 9 

 Liczba zawartych umów: 79 

 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 56 571 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert: 3.130.162,00 zł 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w otwartych konkursach ofert: 3.050.900,70 zł 

 Liczba ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy / w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Liczba dofinansowanych ofert złożonych przez organizacje w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Środki budżetowe przeznaczone na zadanie priorytetowe: 3.135.514,00 zł 
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2. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO 

Zadanie priorytetowe pn.: „Turystyka i krajoznawstwo” obejmujące „Upowszechnianie turystyki  

poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych” zostało przedstawione w Otwartym  

Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu 

TURYSTYKI – I EDYCJA. 

Cele zadania obejmowały m.in. kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców 

Bielska-Białej, szczególnie wśród seniorów i osób niepełnosprawnych, rozwijanie zainteresowań dzieci  

i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych nawyków spędzania wolnego czasu. 

Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego zostały przyznane Zarządzeniem  

Nr ON.0050.1083.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 marca 2016 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej i wskaźników efektywności realizacji programu: 

1) Liczba ofert złożonych do konkursu: 15  

2) Liczba ofert odrzuconych (niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej/konkursowej): 3* 

3) Liczba organizacji składających oferty: 11 

4) Liczba ofert bez dofinansowania: 5 

5) Liczbę zawartych umów z organizacjami: 7 

6) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

7) Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 0 

8) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 55.000,00 zł 

9) Wysokość wykorzystanych kwot dotacji: 54.060,36 zł 

10) Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 2728 
* Ze względu na uchybienia natury formalno-prawnej do procedury konkursowej nie zostały dopuszczone oferty następują-

cych  podmiotów:  

 Stowarzyszenie EWA-MAJA-KRYSTYNA Kobiety dla kobiet; 

 Fundacja Militarny Instytut Historyczny (2 oferty). 
 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów biorących udział w konkursie oraz podstawowe 

informacje dotyczące realizacji zadania: 

Lp. Podmiot: Nazwa projektu: Kwota dotacji: Wykorzystano 
/Uwagi: 

1.  
Polskie Towarzystwo  

Tatrzańskie 
Oddział w Bielsku-Białej 

„Wycieczki w dobrym         
towarzystwie” 14.200,00 zł 14.200,00 zł 

2.  

Polskie Towarzystwo  
Turystyczno-Krajoznawcze         

Oddział PTTK „Podbeskidzie”        
w Bielsku-Białej 

„Aktywni w Beskidach” 11.400,00 zł 10.460,36 zł 

3.  

Polskie Towarzystwo                   
Turystyczno-Krajoznawcze        

Oddział PTTK „Podbeskidzie”        
w Bielsku-Białej 

„Poznaj swój kraj” 14.500,00 zł 14.500,00 zł 

4.  

Polskie Towarzystwo  
Turystyczno-Krajoznawcze         

Oddział PTTK „Podbeskidzie”          
w Bielsku-Białej 

„Aktywni seniorzy” 3.800,00 zł 3.800,00 zł 
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5.  Fundacja Kultury Kalejdoskop "Miasto widziane z bliska” 3.700,00 zł 3.700,00 zł 

6.  Strzelecki Obwód Piechoty         
Górskiej „XII Rajd Bartka” 2.200,00 zł 2.200,00 zł 

7.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Hałcnowa 

„Dzieci, rodzice, dziadkowie - 
razem na turystycznym szlaku” 5.200,00 zł 5.200,00 zł 

8.  Parafialno-Szkolny Klub Sportowy 
„Beskidy” „Aktywność naszą szansą” - 

- 

9.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób               
z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” 

„Organizacja imprezy krajo-
znawczej - Zator i Wadowice” - 

- 

10.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „ADA” „Beskidy - moja mała ojczyzna”  - 

- 

11.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „ADA” 

„Zwiedzamy Wrocław -  
Europejską Stolicę Kultury” - 

- 

12.  Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” 
”Upowszechnianie turystyki 
poprzez organizację imprez 

turystycznych i krajoznawczych”  
- - 

 

PODSUMOWANIE realizacji zadań priorytetowych z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  
I TURYSTYKI : 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 5 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 110 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert (niezakwalifikowanych do oceny  

merytorycznej/konkursowej): 9 

 Liczba organizacji składających oferty: 82 

 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w otwartych konkursach ofert: 14 

 Liczba zawartych umów: 86 

 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 1 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych:  59 299 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert: 3.185.162,00 zł 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w otwartych konkursach ofert: 3.104.961,06 zł 

 Liczba ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy / w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Liczba dofinansowanych ofert złożonych przez organizacje w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych w trybie tzw. „małego grantu”: 0 

 Środki budżetowe przeznaczone na zadanie priorytetowe: 3.190.514,00 zł 
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu współpracy: 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań  

publicznych w 2016 roku: 5.539.352,00 zł 
 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 18 
 Liczba organizacji składających oferty: 146 
 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 242 

 Liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert (niezakwalifikowanych do procedury 

konkursowej): 17 
 Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w ramach otwartych konkursów ofert: 45 
 Liczba zawartych umów z organizacjami w ramach otwartych konkursów ofert: 177 
 Liczba organizacji, które nie przystąpiły do podpisania umowy: 3 
 Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0 

 Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 106 705 

 Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert: 5.479.820,00 zł  
 Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez organizacje realizujące zlecone  

zadania w ramach otwartych konkursów ofert: 5.350.628,46 zł 
 Liczba ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy / w trybie tzw. ,,małego grantu”: 10 
 Liczba dofinansowanych ofert złożonych w trybie tzw. „małego grantu”: 3 
 Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 

15.350,00 zł 
 Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych organizacjom, które zostały złożone 

w trybie w tzw. „małego grantu”: 15.315,46 zł 
 Wysokość kwot udzielonych dotacji łącznie w ramach otwartych konkursów ofert  

oraz w trybie tzw. „małego grantu”: 5.495.170,00 zł 
 Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez organizacje realizujące zadania  

w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małego grantu”: 5.365.943,92 zł 
 Liczba złożonych ofert łącznie w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie  

tzw. „małego grantu”: 252 

 Liczba zawartych umów z organizacjami (łącznie w ramach otwartych konkursów ofert  

oraz w trybie tzw. ”małego grantu”): 180  
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Wykres 1:  Liczba złożonych ofert  (otwarte konkursy ofert oraz tzw. „mały grant”) z podziałem  
                   na poszczególne zadania priorytetowe: 
 

 

 
 
 

Wykres 2: Liczba zawartych umów z organizacjami (otwarte konkursy ofert oraz tzw. „mały grant”)       
                  z podziałem na poszczególne zadania priorytetowe: 
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Wykres 3:  Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację   
                   zadań publicznych z podziałem na poszczególne zadania priorytetowe: 
 

 
 
 

Wykres 4: Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań  
                  publicznych ( w tys.): 
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