
I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

REALIZATOR ZADANIA – DYSPONENT ŚRODKÓW – MOPS 
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach,  we  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi, w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy z 3 organizacjami na 

realizację 3 projektów w ramach powyższego zadania. 

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  łącznie  15  umów  na  podstawie  ustawy  o  pomocy 
społecznej.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r.  przekazano łącznie  na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz w ramach dotacji kwotę 888.878,38 zł.

Prowadzenie pracy socjalnej:
Przeprowadzone zostały 3 postępowania konkursowe na realizację zadania: „Prowadzenie pracy 

socjalnej”. Na realizację powyższego zadania wpłynęło 5 ofert,  z których tylko 3 zostały pozytywnie 
rozpatrzone. W wyniku pozytywnego zaopiniowania, zostały zawarte stosowne umowy.

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  łącznie  10  umów  na  podstawie  ustawy  o  pomocy 
społecznej (dotacje). 

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 189.836,36 zł.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego:
W  roku  2007  przeprowadzono  dwa  postępowania  konkursowe  na  „Prowadzenie  poradnictwa 

specjalistycznego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”. Na konkursy złożono łącznie 3 oferty. 
W związku z powyższym zostały zawarte 3 umowy na prowadzenie powyższego zadania.

W okresie sprawozdawczym realizowano 15 umów na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W okresie 
od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 440.853 zł.

Prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych:
W 2007 r. nie ogłoszono żadnego konkursu na „Prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych 

i placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

W okresie sprawozdawczym realizowano 1 umowę na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
(dotacja). 

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 42.621,00 zł.

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:
Przeprowadzone  zostało  1  postępowanie  przetargowe  na  podstawie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  na  realizację  zadania:  „Prowadzenie  ośrodka  interwencji  kryzysowej”.  Na  realizację 
powyższego zadania wpłynęła tylko 1 oferta, na realizację której została zawarta stosowna umowa.

W okresie sprawozdawczym realizowano jedną umowę, z tytułu realizacji której, w okresie od stycznia 
do grudnia 2007 r. przekazano łącznie kwotę 45.424,00 zł.
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Prowadzenie świetlic i klubów  środowiskowych dla dzieci:
Przeprowadzonych  zostało  łącznie  5  postępowań  przetargowych  (w  tym:  2  postępowania 

dotyczyły projektów/umów obowiązujących od stycznia 2008 r.) na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych  na  realizację  zadania:  „Prowadzenie  świetlic  i  klubów środowiskowych  dla  dzieci”.  Na 
realizację powyższego zadania wpłynęło 5 ofert, tj. na każde postępowanie po 1 ofercie. Zostały zawarte 
stosowne umowy z wszystkimi oferentami uczestniczącymi w postępowaniach.

W okresie sprawozdawczym realizowano 11 umów, w tym: 3 zawarte na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej (dotacje) oraz 8 na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie na realizację umów kwotę 1.228.307,80 zł, 
w tym: 1.159.496,80 zł na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 68.811,00 zł w ramach 
dotacji.

Prowadzenie ośrodków wsparcia:
W okresie sprawozdawczym realizowanych było 9 umów na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych przez 2 organizacje  pozarządowe. W ramach projektów prowadzona jest  sieć Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej  dla  osób starszych,  niepełnosprawnych,  wymagających  wsparcia.  Celem 
działalności DDPS jest zapewnienie usług opiekuńczych, usprawnienie do funkcjonowania w środowisku 
lokalnym. W ramach tego zadania prowadzony był również Dom Noclegowy dla mężczyzn

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie na realizację umów zawartych na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych kwotę 3.069.102,01 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania:
W czerwcu 2007 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania konkursowe na „Świadczenie 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania”. Łącznie na konkursy złożono 2 
oferty,  które  zostały  zaopiniowane  pozytywnie.  W  wyniku  pozytywnego  ich  zaopiniowania  zostały 
zawarte dwie umowy. 

W okresie sprawozdawczym realizowanych było 5 umów, w tym: 2 zawarte na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej (dotacje).Umowy zawarto z 4 organizacjami. W ramach umów świadczone były 
usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania, mające na celu pomoc w zaspokajaniu 
codziennych  potrzeb  życiowych  osób,  opiekę  higieniczną  oraz  w  miarę  możliwości  zapewnianie 
kontaktów z otoczeniem. 

W okresie od stycznia  do grudnia przekazano łącznie  659.207,08 zł,  w tym w ramach dotacji  kwotę 
416.540 zł.

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Kontynuowane  były  2  umowy  zawarte  na  podstawie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

dotyczące  prowadzenia  Środowiskowych  Domów Samopomocy wraz  z  Hostelami,  których  głównym 
celem  działalności  jest  rehabilitacja  społeczna  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  poprzez 
podtrzymywanie  i  rozwijanie  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  życia,  integrację  ze 
środowiskiem lokalnym, kształtowanie relacji grupowych. 

W związku z otrzymanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na uruchomienie i bieżącą 
działalność  nowopowstającego  środowiskowego  domu  samopomocy,  przeprowadzone  zostało  jedno 
postępowanie konkursowe, na które złożono jedną ofertę. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia oferty, 
została zawarta umowa na uruchomienie oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Brata Alberta 4 dla osób upośledzonych umysłowo.
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W okresie od stycznia do grudnia przekazano łącznie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz w ramach dotacji  kwotę  1.079.022,65 zł,  w tym 300.000 zł na remont i  zakup wyposażenia  dla 
nowopowstającego ŚDS.

Wspieranie finansowe klubów integracji społecznej, przeciwdziałających bezrobociu i wykluczeniu 
społecznemu:
W  2007  r.  kontynuowano  realizację  projektu  pt.  „Utworzenie  i  prowadzenie  Klubów  Integracji 
Społecznej”, w ramach którego w okresie sprawozdawczym zawarto aneksy do umów z 3 organizacjami 
pozarządowymi.
Ponadto, w 2007 r. kontynuowano realizację projektu pt. „Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla 
osób,  które  ukończyły  Klub  Integracji  Społecznej”.  W okresie  sprawozdawczym  zawarto  aneksy  do 
umów z 3 organizacjami pozarządowymi na realizacje 3 projektów.
W okresie od stycznia do grudnia przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 176.053 zł.

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wczesna 
interwencja (dzieci do 7 roku życia)

W  okresie  sprawozdawczym  zostało  przeprowadzonych  9  postępowań  przetargowych  (z  tego  3 
postępowania zostały unieważnione), w wyniku których z 4 organizacjami pozarządowymi zawarto 16 
umów na  realizację  różnego  rodzaju  usług.  Usługi  świadczone  są  w formie:  zapewnienia  dziennego 
pobytu w ośrodku dla młodzieży powyżej 16 roku życia, zapewnienia dziennego pobytu w Ośrodkach dla 
dzieci  powyżej  7  roku życia,  opracowywania  indywidualnych  programów rehabilitacyjnych  na  rzecz 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grup 
wsparcia, rehabilitacji indywidualnej w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu 
MASTER, gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii i logorytmiki. 

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie na realizację umów zawartych na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych 2.010.075,53 zł.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
W  okresie  sprawozdawczym  realizowanych  było  5  umów  na  dofinansowanie  działalności 

warsztatów  terapii  zajęciowej  w  wysokości  5  %  kosztów  rocznej  działalności.  Zgodnie  z  ustawą  o 
rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  wysokość 
dofinansowania z PFRON w 2007 r. wynosiła 95 % kosztów rocznej działalności WTZ. Pozostałe 5 % 
sfinansowano ze środków budżetu miasta Katowice.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 125.512 zł.

Wspieranie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  (w  tym  przewlekle  chorych)  poprzez 
integrację z otoczeniem 

Powyższe zadanie zostało przejęte w marcu 2007 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Katowicach z  Wydziału Zdrowia,  Nadzoru Właścicielskiego i  Przekształceń Własnościowych Urzędu 
Miasta  Katowice.  W  roku  2007  realizowanych  było  11  umów  zawartych  na  podstawie  ustawy  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykonywanych przez 9 organizacji pozarządowych. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach jedno postępowanie konkursowe na realizację powyższego zadania,  w którym złożono 
jedną ofertę. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty, została zawarta stosowna umowa.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie w ramach dotacji 137.520 zł. 
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Organizowanie działań informacyjno - pomocowych dotyczących działalności sekt i nowych ruchów 
religijnych dla rodzin i młodzieży w tym: prowadzenie biura informacji, działania profilaktyczne, 
edukacyjne w szkołach:

Przeprowadzone zostało jedno postępowanie przetargowe na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych  na realizację  zadania:  „Organizowanie działań  informacyjno -  pomocowych  dotyczących 
działalności  sekt  i  nowych  ruchów  religijnych  dla  rodzin  i  młodzieży  w  tym:  prowadzenie  biura 
informacji,  działania  profilaktyczne,  edukacyjne w szkołach”.  W postępowaniu przetargowym została 
złożona tylko 1 oferta, na realizację której została zawarta stosowna umowa.

W okresie sprawozdawczym realizowano jedną umowę, z tytułu realizacji której, w okresie od stycznia 
do grudnia 2007 r. przekazano łącznie kwotę 21.292,00 zł.

Przeciwdziałanie prostytucji i rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych aspołecznych 
w  środowisku  dzieci  i  młodzieży  poprzez  prowadzenie  profilaktyki,  pomocy  terapeutycznej  i 
szeroko rozumianego poradnictwa w środowisku osób zagrożonych:

Przeprowadzone zostało jedno postępowanie przetargowe na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych  na  realizację  zadania:  „Przeciwdziałanie  prostytucji  i  rozszerzaniu  się  postaw 
destrukcyjnych,  agresywnych  aspołecznych  w  środowisku  dzieci  i  młodzieży  poprzez  prowadzenie 
profilaktyki,  pomocy  terapeutycznej  i  szeroko  rozumianego  poradnictwa  w  środowisku  osób 
zagrożonych”. W postępowaniu przetargowym zostały złożone 2 oferty,  na realizację których zawarto 
stosowne umowy.

W okresie sprawozdawczym realizowano dwie umowy, z tytułu realizacji których, w okresie od stycznia 
do grudnia 2007 r. przekazano łącznie kwotę 80.864,00 zł.

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa  dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
i dla młodzieży:

Przeprowadzone zostało jedno postępowanie przetargowe na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych na realizację zadania: „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa  dla rodzin z problemami 
opiekuńczo - wychowawczymi i dla młodzieży”. W postępowaniu przetargowym została złożona tylko 1 
oferta, na realizację której została zawarta stosowna umowa.

W okresie sprawozdawczym realizowano jedną umowę, z tytułu realizacji której, w okresie od stycznia 
do grudnia 2007 r. przekazano łącznie kwotę 9.440,00 zł.

Prowadzenie  poradnictwa   zawodowego  dla  młodzieży.  Udzielanie  specjalistycznej   pomocy 
szkołom w prowadzeniu orientacji szkolno-zawodowej:

Przeprowadzone zostało jedno postępowanie przetargowe na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych na realizację zadania: „Prowadzenie poradnictwa  zawodowego dla młodzieży. Udzielanie 
specjalistycznej   pomocy szkołom w prowadzeniu orientacji  szkolno -  zawodowej”.  W postępowaniu 
przetargowym została złożona tylko 1 oferta, na realizację której została zawarta stosowna umowa.

W okresie sprawozdawczym realizowano jedną umowę, z tytułu realizacji której, w okresie od stycznia 
do grudnia 2007 r. przekazano łącznie kwotę 14.584,00 zł.

REALIZATOR ZADANIA – DYSPONENT ŚRODKÓW – WYDZIAŁ EDUKACJI

Wspomaganie działań związanych z utworzeniem szkoły międzynarodowej w Katowicach:

Przeprowadzono 2 postępowania konkursowe na realizację zadania: ,,Utworzenie i prowadzenie 
szkoły międzynarodowej w Katowicach w 2007 roku”.
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Na realizację powyższego zadania wpłynęła 1 oferta, która w pierwszym postępowaniu została odrzucona 
z przyczyn formalnych.  W drugim postępowaniu również wpłynęła 1 oferta tej  samej  organizacji.  W 
wyniku pozytywnego zaopiniowana została zawarta stosowna umowa.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 umowę zawartą na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.

W  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2007  roku  przekazano  łącznie  w  ramach  dotacji  kwotę 
180.000 zł.

REALIZATOR ZADANIA –  DYSPONENT ŚRODKÓW –  WYDZIAŁ ZDROWIA,  NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I  
PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH URZĘDU MIASTA KATOWICE

Prowadzenie  działań z  zakresu profilaktyki i  promocji  zdrowia mających na celu utrzymanie i 
poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców:

W 2007 r. Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych  Urzędu 
Miasta Katowice przeprowadził jeden konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na udzielenie dotacji 
w formie  wspierania   realizacji  zadania  pn.:  „Prowadzenie  działań  z  zakresu profilaktyki  i  promocji 
zdrowia  mających  na  celu  utrzymanie  i  poprawę  zdrowia  oraz  związanej  z  nim  jakości  życia 
mieszkańców”, na który wpłynęło 5 ofert złożonych przez 4 organizacje pozarządowe. 

W  wyniku przeprowadzonego konkursu zawarto umowy z 4 organizacjami na realizację 5 projektów w 
ramach powyższego zadania, na łączną kwotę: 59.999 zł. ( nie odrzucono żadnej oferty ).
W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przekazano łącznie w ramach dotacji  kwotę: 59.997,92 zł.

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice 
w 2007 r. nie zlecał organizacjom pozarządowym realizacji zadań w drodze ustawy Prawo zamówień 
publicznych ani nie udzielał dotacji celowej na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania. 

REALIZATOR ZADANIA – DYSPONENT ŚRODKÓW – WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

Wydział Kultury i Sportu  realizował zadania związane z programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w oparciu o „Kierunki działań miasta Katowice w zakresie kultury i ochrony zabytków” 
przyjętych uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XX/277/2000 z dnia 20marca 2000 roku:
- popieranie  interesujących  i  ważnych  inicjatyw  lokalnych,  festiwali,  przeglądów  i  propozycji 

środowisk twórczych,
- wspieranie warunków dla uczestnictwa w kulturze ludzi starszych, w tym środowisk kombatanckich,
- wspieranie finansowe najcenniejszych osiągnięć twórców związanych z miastem i regionem,
- upowszechnianie tradycyjnych i historycznych wartości kultury regionalnej,
- mecenat nad kulturalnym ruchem amatorskim.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku zrealizowano 115 umów na ogólną 
kwotę 1.265.027,48 zł, w tym:

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży:
W roku sprawozdawczym zawarto 13 umów na kwotę 103.512 zł. Zawarte umowy obejmowały 

dyscypliny kultury tj. teatr, muzykę symfoniczną i muzykę rozrywkowa, śpiewanie, plastykę i edukację 
regionalną.
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„Lato w mieście”:
Zawarto 3 umowy na kwotę  158.801 zł.  Głównym celem zawartych  umów było  wzbogacenie 

oferty kulturalnej dla mieszkańców Katowic spędzających lato w mieście. Koncerty plenerowe odbywały 
się w parkach i amfiteatrach we wszystkich dzielnicach miasta, a także uświetniały odpusty parafialne i 
festyny.

Inicjatywy środowisk twórczych i inne (w tym festyny i imprezy regionalne):
Zawarto  56  umów na  kwotę  700.063,79  zł.  Celem działań  było  wzbogacenie  i  urozmaicenie 

propozycji kulturalnych oraz wspomaganie finansowe wartościowych inicjatyw działających w mieście 
stowarzyszeń,  związków  twórczych,  współpraca  z  organizacjami  społecznymi  i  parafiami  na  rzecz 
środowisk  lokalnych.  Zrealizowano  koncerty  dla  osób  w  domach  pomocy  społecznej  oraz  projekty 
integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

Promocja kulturalna  miasta Katowice:
W ramach ww. zadania  zawarto 9 umów na kwotę  169 672 zł.  Realizowane projekty służyły 

głównie promocji miasta poprzez udział zespołów, orkiestr i chórów w międzynarodowych festiwalach, 
konkursach i koncertach w ramach prowadzonej wymiany kulturalnej. Ponadto dofinansowane zostały 
imprezy o zasięgu światowym (VIII Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga).

Konkurs Inicjatyw Kulturalnych Katowic:
Zawarto 34 umowy na kwotę  132.978,69 zł. Konkurs Inicjatyw jest przedsięwzięciem mającym 

na celu poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, wyzwalanie inicjatyw twórczych, szerszy 
udział kultury w życiu mieszkańców Katowic. Zrealizowane projekty obejmowały wszystkie dziedziny 
kultury – muzykę, plastykę, teatr, fotografię, folklor, twórczość studencką , a także działania integracyjne 
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich udział w tworzeniu kultury.

Projekty  kulturalne  zrealizowano  w ramach  umów  zawartych  w  oparciu  o  ustawę  Prawo zamówień 
publicznych. Wszystkie zgłoszone i zrealizowane wnioski były projektami niekomercyjnymi.

W celu realizacji  „Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na 
2007 r.” w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. zostały przeprowadzone 3 otwarte konkursy ofert 
dla podmiotów nie  zaliczanych do sektora finansów publicznych,  w celu realizacji  zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki:
1.  Pierwszy  konkurs  został  ogłoszony  w  listopadzie  2006  r.  w  celu  realizacji  4  zadań  w  zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki pod nazwą: 
"Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki",
"Prowadzenie  Środowiskowych  Programów  Profilaktycznych  w  formie   pozalekcyjnych  zajęć  
sportowych", 
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w I połowie 2007 r.” oraz 
"AKCJA ZIMA 2007 – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży". 
Na powyższy konkurs zostało złożonych 198 ofert, które zostały rozpatrzone pod względem formalnym i 
merytorycznym przez Komisję Konkursową. Następnie zawarto 71 umów dotacyjnych. 

2. Następnie w marcu 2007 r. został ogłoszony otwarty konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i turystyki pod nazwą:  „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Katowice meczów 
finałowych Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009”. Do powyższego konkursu 
swoją ofertę złożył  1 podmiot –  Polski Związek Koszykówki,  któremu przyznano dotację w wysokości 
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2.500.000 zł. Na mocy Zarządzenia ustalono również, iż zasady przekazywania i rozliczania dotacji na 
realizację tego przedsięwzięcia w poszczególnych latach określać będzie umowa. Umowa dotacyjna z 
Polskim Związkiem Koszykówki podpisana została w maju 2007 r.  Z jej zapisów wynika, że podział 
pozostałych środków finansowych (2.000.000 zł w 2008 r. i 1.500.000 zł w 2009 r.) zostanie określony w 
formie aneksów do umowy dotacyjnej, spisanej w 2007 r. po uchwaleniu budżetów lub na podstawie ich 
projektów na dany rok na podstawie szczegółowych harmonogramów planowanych do realizacji działań, 
złożonych  przez  Zleceniobiorcę  najpóźniej  do  dnia  15  grudnia  roku  poprzedzającego  sporządzenie 
aneksu. Aneksy do umowy, o której mowa, będą podpisywane dopiero po zamknięciu rozliczenia dotacji 
za rok poprzedni.

3. W kwietniu 2007 r. został ogłoszony kolejny konkurs ofert  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w celu realizacji 2 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
pod nazwą:  
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w II połowie 2007 r.” oraz "AKCJA 
LATO 2007 – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży".   
Na powyższy konkurs zostało złożonych 36 ofert, które zostały rozpatrzone pod względem formalnym i 
merytorycznym przez Komisję Konkursową. Następnie zawarto 10 umów dotacyjnych. 
W 2007 roku Wydział Kultury i Sportu poniósł następujące koszty:
− Na zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” w 

wysokości 3.751.560,91 zł ( w tym 2.500.000 zł. dotacja dla Polskiego Związku Koszykówki ),
− Na  zadanie  pod  nazwą  "Prowadzenie  Środowiskowych  Programów  Profilaktycznych  w  formie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych" w wysokości 602.899,10 zł 

Środki finansowe przekazywane katowickim klubom sportowym pozwalają im na prowadzenie bieżącej, 
całorocznej  działalności  szkoleniowej.  Z  dotacji  pokrywane są  min.  koszty stałe  (czynsze,  wynajmy, 
obsługa techniczna itp.) koszty administracyjne, sprzęt sportowy, stroje sportowe, akcesoria i urządzenia 
sportowe,  wynagrodzenia  trenerów  i  księgowych,  transport  na  turnieje  i  obozy,  wyżywienie  i 
zakwaterowanie na turniejach i obozach, napoje i drobny poczęstunek itp. 
Ponadto Miasto w formie dotacji współfinansuje również  organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla  mieszkańców,  a  także  wspomaga  w  znaczący  sposób  organizację  zajęć  dla  dzieci  i  młodzieży 
pozostającej w mieście w trakcie ferii zimowych (Akcja Zima) oraz wakacji letnich ( Akcja Lato). 
W zajęciach organizowanych przez kluby i stowarzyszenia uczestniczą tysiące dzieci i młodzieży,  dla 
których  uprawianie  sportu  i  rekreacji  stanowi  alternatywny  sposób  na  spędzanie  czasu  wolnego, 
rozwijanie  swoich  umiejętności  i zainteresowań  oraz zabawę. Obserwujemy ciągły wzrost liczby dzieci 
i  młodzieży  trenujących  w  klubach  w  stosunku  do  lat  ubiegłych.  Zawodnicy  katowickich  klubów 
sportowych  wielokrotnie  sięgali  po  najwyższe  laury  w  różnego  rodzaju  zawodach,  turniejach  czy 
mistrzostwach, zarówno w kraju jak, i poza jego granicami. W ten sposób reprezentują oni nasze Miasto 
na  zewnątrz  i  rozsławiają  jego  dobre  imię.  Ponadto  obserwujemy  również  stały  wzrost  nowo 
powstających Uczniowskich Klubów Sportowych oraz klubów wpisywanych do ewidencji prowadzonej 
przez Wydział Kultury i Sportu. Kluby te posiadają coraz szerszą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
wprowadzają nowe dyscypliny i organizują czas coraz większej liczbie młodych ludzi. 

Oprócz pomocy finansowej udzielanej klubom, Wydział Kultury i Sportu był współorganizatorem wielu 
imprez  sportowo-rekreacyjnych  odbywających  się   w  głównej  mierze  na  terenie  miasta  Katowice. 
Współfinansowanie  odbywało  się  w  oparciu  o  ustawę  Prawo zamówień  publicznych.  W 2007  roku 
przeprowadzono 32 postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień i zawarto 32 umowy z podmiotami. 
W  2007  roku  koszty  poniesione  przez  Wydział  Kultury  i  Sportu  na  realizację  powyższych  umów 
wynosiły 109.315,43 zł 

Sposób  realizacji  zadań  zleconych  przez  Miasto  organizacjom  pozarządowym  w  2007  roku  był  na 
bieżąco kontrolowany przez pracowników Wydziału Kultury i Sportu. Przeprowadzane wizytacje miały 
na celu sprawdzenie zgodności zajęć z przedkładanymi  harmonogramami,  sprawdzenie ilości  dzieci  i 
młodzieży uczestniczących w zajęciach, stanu technicznego sal i pomieszczeń, w których odbywają się 
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zajęcia, a także były okazją do wysłuchania uwag i postulatów trenerów i instruktorów prowadzących 
zajęcia w klubach. 
Reasumując należy stwierdzić, że działania podejmowane przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Katowice  są  niezbędne  do  prawidłowej  działalności  sportowej  w  mieście  oraz  rozpowszechniania 
zdrowego, sportowego  trybu życia.

REALIZATOR ZADANIA –  DYSPONENT ŚRODKÓW – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS.  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
UZALEŻNIEŃ

Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Rozwiązywania  Problemów Uzależnień,  we współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi,  w okresie sprawozdawczym realizował  następujące zadania  w zakresie  tematycznym 
„Ochrona i promocja zdrowia”:

Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od 
alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy z 2 organizacjami na 
realizację 5 projektów w ramach powyższego zadania. 

W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 3 projekty/umowy na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
W okresie  od stycznia  do grudnia 2007 r.  przekazano łącznie  w ramach  dotacji  (88.665 zł)  oraz na 
podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (66.971 zł) kwotę 155.636 zł.

Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  i  narkotykowe  pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie:

Nie wpłynęła żadna oferta w ramach postępowania konkursowego na realizację tego zadania. 

W  ramach  realizowanego  punktu  informacyjno-konsultacyjnego  prowadzonego  w  Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej  dla Rodzin z Problemem Alkoholowym Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” 
udzielano również  takiej  pomocy (  zadanie  to  zostało zakwalifikowane do „Zwiększania  dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich 
rodzin”) - zadanie zlecone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prowadzenie profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 
tym prowadzenie  pozalekcyjnych zajęć  sportowych,  a  także  działań  na rzecz  dożywiania dzieci 
uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-wychowawczych  i 
socjoterapeutycznych:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy z 7 organizacjami na 
realizację 7 projektów w ramach powyższego zadania. 

W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 9 projektów/umów na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
W okresie od stycznia  do grudnia 2007 r.  przekazano łącznie w ramach dotacji (348.335 zł)  oraz na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (74.997 zł) kwotę 423.332 zł
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