
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI 
NA 2008 ROK ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

REALIZATOR ZADANIA –  DYSPONENT ŚRODKÓW –  MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W     
KATOWICACH   

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach,  we  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi, w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania:
W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  łącznie  17 projektów/umów  na  podstawie  ustawy 

o pomocy społecznej oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. przekazano łącznie w ramach dotacji oraz na podstawie ustawy 
prawo zamówień publicznych kwotę 781 511,73 zł.
Prowadzenie pracy socjalnej:

Przeprowadzono  5 postępowań  konkursowych  na  realizację  zadania:  „Prowadzenie  pracy 
socjalnej”. Na realizację powyższego zadania  wpłynęło  5 ofert  (po 1 na każdy konkurs).  W wyniku 
pozytywnego zaopiniowania, zostały zawarte stosowne umowy.

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  łącznie  9 projektów/umów  na  podstawie  ustawy 
o pomocy społecznej (dotacje). 
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 226 226,92 zł.

Praca socjalna na rzecz dzieci i młodzieży ma na celu wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci 
i  młodzieży  i  ich  rodzin,  organizowanie  czasu  wolnego  ,  rozwijanie  zainteresowań,  integrację  ze 
środowiskiem lokalnym. W 2008 r. zadanie zaspokoiło większość potrzeb występujących w tym zakresie. 
Ogółem w 2008 r. zadaniem objętych zostało 1625 osób.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych:
W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 11 projektów/umów na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej (dotacje).
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 324 165,00 zł.

Celem zadania jest przede wszystkim udostępnienie możliwości wyjścia z trudnych sytuacji życiowych 
poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjno – wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu 
konkretnych  problemów  poprzez  udzielanie  specjalistycznych  porad.  W  2008  r.  zadanie  zaspokoiło 
większość potrzeb występujących w tym zakresie. Ogółem w 2008 r. zadaniem objętych zostało  6140 
osób.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych:
W  2008  r.  kontynuowano  zawarte  umowy  z  Polskim  Komitetem  Pomocy  Społecznej  Zarząd 

Okręgowy,  Śląskim Towarzystwem POMOST, Stowarzyszeniem na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, 
Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji  ARTERIA, ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych 
Chorobą Parkinsona oraz z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Śląski.

W okresie sprawozdawczym realizowano 6 umów na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
W  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2008  r.  przekazano  łączną  kwotę  dotacji  w  ramach  zadania  w 
wysokości 255 928,00 zł.
Ogółem w 2008 r. zadaniem objętych zostało 4116 osób
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Prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych:
Przeprowadzone zostały 2 postępowania konkursowe na realizację zadania: „Prowadzenie Ośrodka 

Adopcyjno -  Opiekuńczego”.  Na realizację  powyższego zadania  wpłynęły łącznie 3 oferty (w tym 2 
z  Ośrodka  Adopcyjno  –  Opiekuńczego  Archidiecezji  Katowickiej,  pierwsza  z  ww.  2  ofert  została 
odrzucona ze względów formalnych). W wyniku pozytywnego zaopiniowania zawarte  zostały 2 nowe 
umowy. 

W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 2 projekty/umowy na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej (dotacje).
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 62.621,00 zł.
Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:

Przeprowadzone zostało 1 postępowanie konkursowe na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodka 
interwencji kryzysowej”. Na realizację powyższego zadania wpłynęła 1 oferta. W wyniku pozytywnego 
zaopiniowania została zawarta stosowna umowa.

W okresie  sprawozdawczym realizowano  2 projekty/umowy zawarte  na podstawie ustawy prawo 
zamówień publicznych – 1 projekt/umowa oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej (dotacje) – 
1 projekt/umowa.
W okresie  od stycznia  do grudnia 2008 r.  przekazano łącznie  na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych i ustawy o pomocy społecznej w ramach dotacji kwotę 78.433,00 zł.

Zadaniem ośrodka interwencji kryzysowej jest udzielanie pomocy i wsparcia  osobom znajdującym się w 
trudnych  sytuacjach  kryzysowych,  w  tym  w  szczególności  w  przypadkach  ostrych  konfliktów 
rodzinnych,  zagrażających  ich  bezpieczeństwu,  zdrowiu  bądź  życiu.  W  2008  r.  zadanie  zaspokoiło 
potrzeby występujących w tym zakresie. Ogółem w 2008r. zadaniem objęte zostały 73 osoby.  

Prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci:
Przeprowadzonych  zostało  łącznie 8 postępowań  przetargowych  (w  tym:  2  postępowania 

przeprowadzone zostały w drugiej połowie 2007 r., ale zawarte umowy obowiązywały do stycznia 2008r. 
oraz  3  postępowania  przeprowadzone  zostały  w  drugiej  połowie  2008r.,  ale  zawarte  umowy 
obowiązywać będą od stycznia 2009 r.) na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych na realizację 
zadania: „Prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci”. Na realizację powyższego zadania 
wpłynęło  8  ofert,  tj.  na  każde  postępowanie  po  jednej  ofercie.  W  wyniku  pozytywnego  ich 
zaopiniowania, zawarte zostały stosowne umowy.   

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  12 projektów/umów,  w  tym:  2  zawarte  na  podstawie 
ustawy o pomocy społecznej (dotacje) oraz 10  na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.
W okresie  od  stycznia  do  grudnia  2008 r.  przekazano łącznie  na podstawie  obu ww. trybów kwotę 
1.554.289,36 zł,  w  tym:  1.503.318,36  zł  na  podstawie  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  oraz 
50.971,00 zł w ramach dotacji.

Świetlice  Środowiskowe  oraz  Środowiskowe  Kluby  Młodzieżowe  są  placówkami  opiekuńczo  – 
wychowawczymi  wsparcia  dziennego  powołanymi  do  świadczenia  pomocy  dzieciom  i  młodzieży 
pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać  wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia.  W  2008  r.  zadanie  zaspokoiło 
większość potrzeb występujących w tym zakresie.  Ogółem w 2008 r.  zadaniem objętych  zostało 798 
dzieci i młodzieży. 

Prowadzenie ośrodków wsparcia:
W  okresie  sprawozdawczym  realizowanych  było  8  projektów  na  podstawie  ustawy  prawo 

zamówień publicznych  przez  2 organizacje  pozarządowe.  W ramach  projektów prowadzona jest  sieć 
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Dziennych Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia. 
Celem działalności  DDPS jest  zapewnienie  usług  opiekuńczych,  usprawnienie  do  funkcjonowania  w 
środowisku lokalnym. 
W okresie  od stycznia  do grudnia 2008 r.  przekazano łącznie  na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych kwotę 2 713 788,13 zł.

W ramach tego zadania prowadzony był również Dom Noclegowy dla mężczyzn.
W okresie  od stycznia  do grudnia 2008 r.  przekazano łącznie  na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych kwotę 258 081,40 zł.
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania:

W roku 2008 kontynuowano zawarte w 2007 r. umowy na realizację zadania  „Świadczenie usług 
opiekuńczych,  w tym specjalistycznych  w miejscu  zamieszkania”  ze  Śląskim Zarządem Okręgowym 
Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Katowicach  oraz  z  Polskim  Komitetem  Pomocy  Społecznej  Zarząd 
Okręgowy. W okresie  sprawozdawczym  realizowana  była  1  umowa  na  podstawie  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych w formie świadczenia  usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mających na 
celu  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę  higieniczną  oraz  w  miarę 
możliwości zapewnianie kontaktów z otoczeniem. 

W okresie  sprawozdawczym  przekazano  łącznie  na  podstawie  ustawy  Prawo zamówień  publicznych 
12 195,98 oraz w ramach dotacji 951 124, 00 zł. 
Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

W  roku  2008  kontynuowano  zawartą  w  2007  r.  1  umowę  na  realizacje  zadnia  „Prowadzenie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 
Św. Jacka.
Na zadanie to przekazano w ramach dotacji kwotę 204 000,00 zł.
W ramach tej umowy realizowano również zadanie inwestycyjne na które została przekazana kwota w 
wysokości 60 000 zł.
Prowadzenie ośrodka wsparcia i mieszkań chronionych

W  2008  r.  przeprowadzone  zostało  1  postępowanie  konkursowe  na  realizacje  zadania 
„Prowadzenie ośrodka wsparcia i mieszkań chronionych”. Na konkurs złożona została 1 oferta i została 
zaopiniowana pozytywnie.

W  okresie  sprawozdawczym  w  ramach  w/w  zadania  przekazano  łączną  kwotę  dotacji  w 
wysokości 28 175 zł.

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

Przeprowadzone  zostało  postępowanie  konkursowe  na  „Wspieranie  działań  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) poprzez integrację z otoczeniem”. Na konkurs złożono 5 
ofert.  Wszystkie  zostały  zaopiniowane  pozytywnie.  W  związku  z  powyższym  zawarto  5  umów  na 
realizacje  powyższego  zadania  ze  Śląskim  Stowarzyszeniem  Pomocy  Dzieciom  Specjalnej  Troski  i 
Osobom  Upośledzonym  Umysłowo-  Odział  Odrodzenie,  Katowicka  Fundacja  Pomocy  Dzieciom 
Kalekim (Niepełnosprawnym), Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Akcent, Stowarzyszenie „Hipoterapia, hipika i środowisko”, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”.
Na realizację tego zadania w 2008 r. przekazano w ramach dotacji kwotę 37 758 zł.
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Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
W  okresie  sprawozdawczym  realizowanych  było  5 umów  na  dofinansowanie  działalności 

warsztatów  terapii  zajęciowej  w  wysokości  10%  kosztów  rocznej  działalności.  Zgodnie  z  ustawą 
o  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  wysokość 
dofinansowania z PFRON w 2008 r. wynosiła 90% kosztów rocznej działalności WTZ. Pozostałe 10% 
sfinansowano ze środków budżetu miasta Katowice.
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. przekazano łącznie w ramach dotacji udzielonej przez Miasto 
Katowice kwotę 290 748,33 zł.

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

W  2008  r.  kontynuowano  umowy  zawarte  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych 
z  4  organizacjami:  Śląskim  Stowarzyszeniem  Edukacji   i  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
AKCENT, Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem 
Umysłowym  Oddział  ODRODZENIE,  Katowicką  Fundacją  Pomocy  Dzieciom  Kalekim 
(Niepełnosprawnym), Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Katowicach – Giszowcu. 
W ramach zawartych umów organizacje te realizowały 15 projektów. 

W  okresie  sprawozdawczym  w  ramach  w/w  zadania  przekazano  łączną  kwotę  w  wysokości 
2 132 669,11 zł. 

REALIZATOR ZADANIA – DYSPONENT ŚRODKÓW – WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ   URZĘDU MIASTA KATOWICE

W  ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI WPROWADZONYMI ZARZĄDZENIEM WEWNĘTRZNYM NR 236/2008 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE Z DNIA 02 LIPCA 2008R. W SPRAWIE USTALENIA ZAKRESU DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY URZĘDU MIASTA KATOWICE ZADANIE PN.: 
„PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE I 
POPRAWĘ ZDROWIA ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW”  REALIZOWANE BYŁO DO DNIA 
31.07.2008R.  PRZEZ WYDZIAŁ ZDROWIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH TUT. 
URZĘDU, A OD DNIA 01.08.2008R. PRZEZ NOWO UTWORZONY WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ.

W  2008r.  przeprowadzono  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”, do którego wpłynęły 4 oferty złożone przez 3 organizacje pozarządowe. 

W  wyniku przeprowadzonego konkursu zawarto umowy z 3 organizacjami na realizację 4 projektów w 
ramach powyższego zadania na łączną kwotę: 50.000 zł. ( nie odrzucono żadnej oferty ).
W okresie od stycznia do 31.07.2008 r. przekazano łącznie w ramach dotacji  kwotę: 50.000 zł.
Wydatek został dokonany z budżetu Wydziału ZNP, realizację zadania kontynuowano w ramach 
nowoutworzonego  Wydziału  Polityki  Społecznej  do  dnia  05.12.2008r.,  gdzie  nastąpiło  również 
rozliczenie umów.

W 2008 r.  nie  zlecano  organizacjom pozarządowym realizacji  ww.  zadania  w drodze  ustawy prawo 
zamówień publicznych ani nie udzielano dotacji celowej na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji 
ww. zadania 
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W ramach zadania realizowane były następujące projekty: 

I. Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci i młodzieży w zakresie narażenia środowiskowego na 
ołów w mieście Katowice - zadanie to realizowane było w ramach Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przez Fundację na Rzecz Dzieci " Miasteczko Śląskie" - na ten cel organizacji została 
przyznana dotacja celowa w formie wspierania realizacji zadania w kwocie 20.000 zł. Celem programu 
było określenie stopnia zagrożenia zatruciem ołowiem u dzieci z Katowic. W ramach programu u dzieci 
wykonano badanie krwi na zawartość ołowiu oraz  morfologię krwi - jako wskaźnik ogólnozdrowotny. 
Program stanowił kontynuację badań prowadzonych od 2006 r. w  dzielnicy Katowice – Szopienice i 
obejmował  badanie  kontrolne  dzieci  z  tego  obszaru  (rejon  rozpoznany  jako  obszar  podwyższonego 
ryzyka  narażenia  na  metale  ciężkie)  oraz  monitoring  rozpoznawczy  wśród  dzieci  z  placówek 
oświatowych Katowic potencjalnie wyższego ryzyka, lecz dotąd nie badanych. 
Warunkiem  objęcia  dzieci  badaniami  była  pisemna  zgoda  rodziców.  Wyniki  badań  przekazano  do 
dyrekcji  placówek  oświatowych  oraz  rodziców  dzieci.  W  ramach  programu  organizowane  były 
pogadanki  nt.  zasad  higieny ukierunkowanej  na  minimalizowanie  wpływu  niekorzystnych  warunków 
środowiskowych na zdrowie dzieci. Wszyscy rodzice badanych dzieci otrzymali materiały edukacyjne, 
zaś  dzieci,  u  których  stwierdzono  podwyższone  stężenie  ołowiu  we  krwi  lub  obniżoną  wartość 
hemoglobiny otrzymały odpowiednie suplementy witaminowo- mineralne. 

W ramach programu przebadano w zakresie narażenia środowiskowego na ołów (w tym morfologia krwi) 
1.033 dzieci. W tym w okresie wiosennym skriningiem rozpoznawczym objęto 260 dzieci z SP nr 51, 
która położona jest na południe od Szopienic i nigdy nie była objęta badaniami. Natomiast w okresie 
jesiennym przebadano pozostałe dzieci w placówkach oświatowych dzielnicy Szopienice.
Wyniki  przeprowadzonych badań zawarte są w szczegółowych raportach sporządzonych odrębnie dla 
każdej ze szkół. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie zdecydowanie wyższego ryzyka narażenia 
środowiskowego na ołów wśród dzieci z  rejonu Szopienic w porównaniu z innymi dzielnicami Katowic. 
Relatywnie  wysokie  wyniki  w  SP  45  i  Przedszkolu  nr  60  wynika  z  oddziaływania  przemysłowego 
emitera ołowiu „Baterpol”.

W  związku  z  uzyskanymi  wynikami  badań  podjęte  zostały  działania  prewencyjne  –  dzieciom
z podwyższonymi wartościami poziomu ołowiu we krwi zostały przekazane preparaty wielowitaminowe: 
125  opakowań  Multi-Tabs,  355  opakowań  Vibovit  -  Junior,  przekazano  rodzicom  i  placówkom 
oświatowym ulotki pt.:  " Narażenie na ołów dorosłych i  dzieci" – 345 szt., ulotki pt.:  " Witaminy i 
minerały w profilaktyce zdrowotnej u dzieci" – 602 szt. , ulotki: „ Potrafię bronić się przed ołowiem” - 
1395 szt., ulotki „ Ołów- dziecko – to musisz wiedzieć” - 2.385 szt., zeszyt edukacyjny „ Potrafię dbać o 
środowisko i zdrowie” - 3.460 szt.,
Do  wszystkich  placówek  oświatowych  przekazano  także  edukacyjna  prezentacje  multimedialną  pt. 
„Ołów” na CD w wersji dla nauczycieli i dzieci.
W  wyniku  realizacji  programu  uzyskano  obiektywny  wynik  nt.  aktualnego  poziomu  zagrożeń 
środowiskowych od metali ciężkich – ołowiu u dzieci w Szopienicach, które stanowią pod tym względem 
obszar  podwyższonego  ryzyka.  Podjęto  działania  edukacyjne  i  zapobiegawcze  w  postaci  edukacji 
zdrowotnej dzieci, nauczycieli i rodziców, co ma na celu minimalizowanie ww. zagrożeń.

II.  Edukacja zdrowotna młodzieży – twoje zdrowie w twoich rękach – warsztaty szkoleniowe dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych - zadanie realizowane przez Śląską Ligę Walki z Rakiem - na jego 
realizację została przyznana dotacja celowa w formie wspierania realizacji zadania w kwocie 12.900 zł. 
Głównym  celem  zadania  było  przygotowanie  młodych  mieszkańców  Katowic  do  działań 
profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworów złośliwych. Poprzez edukację zdrowotną dzieci i 
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młodzieży możliwe jest kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu nie tylko w tej grupie 
odbiorców, ale również pośrednio wśród rodziców i nauczycieli edukowanej młodzieży. Na spotkaniu w 
dniu 20 listopada 2008 r. przeszkolono z zakresu zasad zapobiegania nowotworom młodzież z 36 szkół 
ponadpodstawowych z Katowic – łącznie 109 osób. Młodzież z bardzo dużym zainteresowaniem przyjęła 
ww. działania, czego dowodem jest nawiązanie współpracy z ŚLWR i stały kontakt dotyczący kreowania 
działań na rzecz walki z chorobami nowotworowymi na terenie szkół. 
Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję wysłuchać następujących prelekcji:
„Zdrowie – wartość najwyższa” - Joanna Romanczyk – prezes SLWR,
„Zdrowie młodzieży w trudnym okresie dojrzewania” - prof. Violetta Skrzypulec- seksuolog,
„Choroby wieku dziecięcego i młodzieńczego” - dr n. med. Wojciech Madziara lekarz onkolog,
 „Konsekwencje  zdrowotne  zakażenia  wirusem HPV” -  prof.  Bogdan  Michalski  –  lekarz  ginekolog 
onkolog,
„Opieka nad dzieckiem w ostatnim stadium choroby nowotworowej” - dr Jolanta Markowska – lekarz 
hospicyjny.

W ramach zadania opracowano i przekazano uczniom katowickich szkół ponadpodstawowych poradniki 
„Twoje zdrowie w Twoich rękach”, w którym zawarte są wskazówki odnośnie zdrowego stylu życia, 
racjonalnego odżywiania oraz podstawowe informacje na temat zapobiegania i wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych.
 

III.  Śląska wiosna onkologiczna  –  kampania  na rzecz  walki  z  rakiem mieszkańców Katowic  – 
zadanie realizowane przez Śląską Ligę Walki z Rakiem – na jego realizację została przyznana dotacja w 
formie wspierania realizacji zadania w kwocie 4.800 zł. Celem kampanii było przekazanie mieszkańcom 
Katowic informacji na temat działań profilaktycznych w zakresie dotyczącym najczęściej występujących 
nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn. W ramach ww. zadania zorganizowano:
− punkt  profilaktyki  nowotworów  złośliwych  podczas  imprezy  plenerowej  w  dniu  15.06.2008  r.

w  Giszowcu,  oraz  spotkanie  z  lekarzem  ginekologiem onkologiem.  Podczas  imprezy  rozdawano 
materiały oświatowo-zdrowotne z zakresu zapobiegania  nowotworom złośliwym oraz prowadzono 
edukacje zdrowotną,

− punkt profilaktyki nowotworowej podczas Pikniku Rodzinnego w Nikiszowcu – 21.06.2008 r.
− paradę solidarności z chorymi na raka – w dniu 14.06.2008 r.
Odbiorcami ww. działań byli mieszkańcy Katowic biorący udział w ww. festynach. 

IV. Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywizacja fizyczna uczniów katowickich szkół 
gimnazjalnych oraz ich rodziców i nauczycieli dla zapobiegania otyłości - zadanie realizowane przez 
Polskie  Towarzystwo Badań Nad Otyłością  –  na jego realizację  została  przyznana  dotacja  w formie 
wspierania realizacji zadania w kwocie 12.300 zł.  Celem zadania była promocja zdrowego odżywiania i 
upowszechnienie  kultury  fizycznej.  W  ramach  realizacji  zadania  opracowano  i  rozpowszechniono 
materiały  edukacyjne  –  broszurę  „Wiem  co  jem”  zawierające  wartości  kaloryczne  produktów 
spożywczych  ułatwiających  poprawę  sposobu  odżywiania,  spotkania  edukacyjno-informacyjne  dla 
uczniów szkół  gimnazjalnych,  ich rodziców i  nauczycieli  w zakresie  promocji  zdrowego stylu  życia, 
zachęcano do aktywności fizycznej. W programie wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych w Katowicach. 
29 kwietnia  2008 r.  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  szkolenia,  w którym uczestniczyli  przedstawiciele 
szkół  -  na  spotkaniu  omówiono  oraz  przekazano  materiały  edukacyjne.  Następnie  przeprowadzono 
spotkania z rodzicami i personelem szkoły – wykłady odbywały się przy okazji wywiadówek. Programem 
objęto 1348 uczniów klas II, a w szkoleniach wzięło udział 644 rodziców.
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POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

We wrześniu 2008 r. Wydział Polityki Społecznej przejął z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach 10 umów (prowadzonych przez 8 organizacji) na realizację zadania: „Wspieranie działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację 
społeczną”.  Wramach  realizacji  ww.  zadania  do  dnia  31  grudnia  2008  r.  wypłacona  została  kwota 
16.650,00 zł.

REALIZATOR ZADANIA –  DYSPONENT ŚRODKÓW –  PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS 
ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ  I  WYDZIAŁ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ 
URZĘDU MIASTA KATOWICE

INFORMACJE OGÓLNE

1) W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  3  konkursy  w  oparciu  o  ustawę  
o  pożytku  publicznym  i  wolontariacie  w  rezultacie  zawarto  16  umów  z  12  organizacjami 
pozarządowymi, 7 ofert zostało rozpatrzonych negatywnie.

2) W oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych zawarto 12 umów.

3) Koszty poniesione na realizację przez organizacje pozarządowe zadań wynikających z Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz Miejskiego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2009  rok  wyniosły  łącznie  669.477  zł  (w  tym  w 
ramach  umów  dotacji  504.955  zł,  w  ramach  umów  oparciu  o  prawo  zamówień  publicznych 
164.522 zł).

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy z 4 organizacjami na 
realizację 4 projektów w ramach powyższego zadania. 

W okresie  sprawozdawczym  realizowano  łącznie  6 projektów/umów na  podstawie  ustawy o 
pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
W okresie  od stycznia  do grudnia  2008 r.  przekazano łącznie  w ramach dotacji  (82.595 zł)  oraz  na 
podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (55.167,16 zł) kwotę 140.762,16 zł 

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

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  1  umowę na  podstawie  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych i przekazano kwotę 20.000 zł.

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:
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W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy z 9 organizacjami na 
realizację 13 projektów w ramach powyższego zadania. 

W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie  21 projektów/umów na podstawie ustawy o 
pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r.  przekazano łącznie  w ramach dotacji  (422.360 zł) oraz na 
podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (89.354,53 zł) kwotę 511.714,53 zł.

REALIZATOR ZADANIA – DYSPONENT ŚRODKÓW – WYDZIAŁ KULTURY   UR  ZĘDU MIASTA KATOWICE  

Wydział Kultury 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 20 marca 2000 roku:
- popieranie interesujących i ważnych inicjatyw lokalnych, festiwali, przeglądów i propozycji środowisk 
twórczych,
- wspieranie finansowe przedsięwzięć instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, których celem jest edukacja 
kulturalna dzieci i młodzieży, w tym dzieci specjalnej troski,
- tworzenie 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
oraz  uchwały  nr  XX/377/2007  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  20.12.2007  r.  w  sprawie  „Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 r. 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku zawartych zostało 141 umów na 
ogólną kwotę 1 756 141,96 zł. w tym :

- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży  
W okresie sprawozdawczym  zawarto 16 umów na kwotę 114 360,00 zł.
Zawarte  umowy  obejmowały  wszystkie  dyscypliny  kultury  tj.  teatr,  muzykę  symfoniczną  i  muzykę 
rozrywkową, śpiewanie, plastykę i edukację regionalną

- „Lato w mieście”
Zawarto 2 umowy na kwotę 144 200,00 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 oraz festyny i imprezy regionalne
Zawarto 75 umów na kwotę 1 193 496,96 zł.
Celem naszych  działań  jest   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. 
Realizowano  koncerty  dla  osób  w  domach  opieki  społecznej  oraz  projekty  integracyjne  dla  osób 
niepełnosprawnych.
      
- promocja kulturalna miasta 
W ramach w/w   zadania zawarto 22 umów na kwotę 167 785 zł.
Realizowane projekty służyły głównie promocji  miasta poprzez udział  zespołów, orkiestr  i  chórów w 
międzynarodowych festiwalach, konkursach i koncertach w ramach prowadzonej wymiany kulturalnej.  
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- Konkurs Inicjatyw Kulturalnych Katowic 
Zawarto 26 umów na kwotę 136 300 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  realizowano  w  ramach  umów  zawartych  w  oparciu  o  ustawę  Prawo  zamówień 
publicznych.

Wszystkie zgłoszone i zrealizowane wnioski były projektami niekomercyjnymi.

REALIZATOR ZADANIA –  DYSPONENT ŚRODKÓW – WYDZIAŁ  SPORTU    I  TURYSTYKI  URZĘDU  MIASTA     
KATOWICE  

Wydział  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Katowice  w  2008  roku  wykonywał  zgodnie  z  planem 
zadania,  zatwierdzone  przez  Radę  Miasta  Katowice  w  „Programie  współpracy  Miasta  Katowice  z 
organizacjami pozarządowymi na 2008 r.” W celu realizacji przedmiotowej współpracy w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia 2008 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  grudniu  2007  r.  w  celu  realizacji  3  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" oraz „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w I połowie 
2008 r.” 

Na powyższy konkurs zostało złożonych  184 ofert, które zostały rozpatrzone pod względem formalnym 
i merytorycznym przez Komisję Konkursową. Następnie zawarto 76 umów dotacyjnych. 

2. W maju 2008 r. został ogłoszony kolejny konkurs ofert  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w celu realizacji 3 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
pod nazwą: 
"Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki" w okresie od 1 września do 
31 grudnia 2008 r  dla podmiotów, które w 2008 r. w drodze otwartego konkursu ofert nie otrzymały 
dotacji  na  realizację  tego  zadania, „Organizacja  imprez  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  i 
młodzieży  w  II  połowie  2008  r.” oraz  "AKCJA  LATO  2008  –  organizacja  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży".   
Na powyższy konkurs zostało złożonych 54 oferty które zostały rozpatrzone pod względem formalnym i 
merytorycznym przez Komisję Konkursową.  Następnie zawarto 23 umowy dotacyjne. 

3. Następnie w październiku 2008 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z 
budżetu  Miasta  Katowice  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Organizacja  uprawiania  sportu 
kwalifikowanego”. Na powyższy konkurs zostało złożonych 9 ofert  przez 8 podmiotów, które zostały 
rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową.  Następnie zawarto 
7   umów dotacyjnych   

W 2008 roku Wydział Sportu i Turystyki poniósł następujące koszty:
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II. Na zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” w 
wysokości 1.307.538,70 zł 

III. dotacja  dla  Polskiego  Związku  Koszykówki  na  zadanie  pod  nazwą  „Przygotowanie  i 
przeprowadzenie  na  terenie  Miasta  Katowice  meczów  finałowych  Mistrzostw  Europy  w 
koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009” w wysokości 2.000.000,00 zł 

IV. Na  zadanie  pod  nazwą  „Organizacja  uprawiania  sportu  kwalifikowanego”  w  wysokości 
400.000,00 zł  

V. Na zadanie  pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych" w wysokości 699.997,06 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.  W przypadku zadania dot. 
organizacji  uprawiania  sportu  kwalifikowanego  dotacja  przekazywana  była  na  koszty  związane  z 
utrzymaniem drużyn, biorących udział w rozgrywkach ligowych min. wynajem obiektów, wynagrodzenia 
osobowe,  opłaty  sędziowskie,  startowe,  licencje  i  uprawnienia  zawodnicze,  ubezpieczenia, 
zabezpieczenie imprez, transport 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 Sportu i Turystyki. 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  Sportu  i  Turystyki  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 2008  roku 
przeprowadzono   71   postępowań  w  oparciu  o  ustawę  prawo  zamówień  i  zawarto  68  umów z 
podmiotami. W 2008 roku koszty poniesione przez Wydział Sportu i Turystyki na realizację powyższych 
umów wynosiły 474.704,00  zł. 

Sposób  realizacji  zadań  zleconych  przez  Miasto  organizacjom  pozarządowym  w  2008  roku  był  na 
bieżąco kontrolowany przez pracowników Wydziału Sportu i Turystyki. 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 
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  Sportu  i  Turystyki  Urzędu 
Miasta Katowice są niezbędne do prawidłowej działalności sportowej w mieście oraz rozpowszechniania 
zdrowego, sportowego  trybu życia.


