
Poprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

1. W załączniku do uchwały § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Priorytetowymi zadaniami publicznymi dla Miasta są zadania z zakresu:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób

a) dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta

b) zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez 
działalność Klubu „Senior+”

2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej

a) działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia

b) działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych

c) działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego

3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

a) Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości – wsparcie osób podejmujących 
działalność gospodarczą oraz mikro i małych przedsiębiorców w pierwszych 3 latach 
funkcjonowania 

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a) aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50 +

b) organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, 
koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych

c) upowszechnianie kultury, historii i dziedzictwa narodowego regionu wśród 
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez ogólnomiejskie 
imprezy sportowo–rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne

b) szkolenie sportowe, w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja lub udział w 
zawodach sportowych

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

a) działania mające na celu ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt oraz pomoc 
bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku

b) przeprowadzanie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, zachowania i 
wzbogacania bioróżnorodności oraz prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi

7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

a) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym/problemem przemocy

b) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży.”

2. W załączniku do uchwały § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Urząd miasta udziela organizacjom pozarządowym pomocy w składaniu wniosków, 
rozliczaniu zadań w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym”



3. W załączniku do uchwały § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 
wynosi:460 000 zł w tym:

Zadanie Realizator Kwota
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób
dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców 
miasta

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

20 000 zł

zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym 
poprzez działalność Klubu „Senior+”

Biuro Spraw
Społecznych

55 000 zł

2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej
działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia Biuro Spraw

Społecznych
25 000 zł

działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych
działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego
3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości – wsparcie osób 
podejmujących działalność gospodarczą oraz mikro i małych 
przedsiębiorców w pierwszych 3 latach funkcjonowania

Wydział Dialogu,
Promocji i Kultury

50 000 zł

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50 + Wydział Dialogu,

Promocji i Kultury
5 000 zł

organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w 
szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów 
artystycznych

Wydział Dialogu,
Promocji i Kultury

65 000 zł

upowszechnianie kultury, historii i dziedzictwa narodowego regionu 
wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

Wydział Dialogu,
Promocji i Kultury

20 000 zł

5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez 
ogólnomiejskie imprezy sportowo–rekreacyjne, w tym także imprezy 
cykliczne

Biuro Spraw
Społecznych

60 000 zł

szkolenie sportowe, w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja
lub udział w zawodach sportowych

Biuro Spraw
Społecznych

10 000 zł

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt oraz pomoc bezdomnym 
zwierzętom przebywającym w przytulisku

Wydział Ochrony
Środowiska

50 000 zł

przeprowadzanie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, 
zachowania i wzbogacania bioróżnorodności oraz prawidłowej 
gospodarki odpadami komunalnymi

Wydział Ochrony
Środowiska

10 000 zł

7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym/problemem przemocy

Biuro Spraw
Społecznych

90 000 zł

realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży.”

4. W załączniku do uchwały § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Komisja konkursowa dokonuje zatwierdzenie wyników oceny formalnej, która 
przeprowadzona została przez komórkę zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert oraz dokonuje oceny merytorycznej. W przypadku stwierdzenia 
błędów formalnych możliwych do uzupełnienia Komisja konkursowa wzywa wnioskodawców
do ich uzupełnienia w ciągu 5 dni”



Uzasadnienie 

1. Proponuje się likwidacje priorytetu „działalność na rzecz integracji cudzoziemców” ponieważ
w roku bieżącym Prezydent Miasta nie ogłosił konkursu w tym priorytecie, co świadczy o
tym, że dla organu wykonawczego to zadanie nie jest istotne.

2. Proponuje się doprecyzowanie zakresu Inkubatora Przedsiębiorczości tak, żeby precyzyjniej
był określony cel realizacji zadania.

3. Proponuje  się  przywrócenie  zapisu  mówiącego,  że  „Urząd  miasta  udziela  organizacjom
pozarządowym pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań w trybie konkursowym jak
i  pozakonkursowym”  jako  istotnego  elementu  współpracy  Miasta  z  organizacjami
pozarządowymi.

4. Proponuje  się  likwidację  zapisu  o  wymaganym wkładzie  finansowym,  ponieważ  w dobie
kryzysu pozyskiwanie dodatkowego wkładu przez NGO’sy jest mocno utrudnione.

5. Proponuje  się  zmniejszenie  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zadania  dotyczącego
Inkubatora Przedsiębiorczości ze względu na to, że w obecnym roku organizacja realizująca
zadanie  w  ramach  zadania  była  wstanie  wykonywać  czynności  niezwiązane  z  misją
inkubatora, poza tym obecny rok pokazał, że większość zadań można przenieść do Internetu,
co obniża koszty.

6. Proponuje się rozbicie na poszczególne zadania kwoty przeznaczonej na  priorytet „kultura,
sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwo  narodowe”  na  podstawie  zainteresowania
poszczególnymi  zadaniami  w  latach  ubiegłych.  Proponuje  się  też  zwiększenie  kwoty  na
zadanie „organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali,
koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych” ponieważ w roku powracania do
życia  społecznego  i  gospodarczego  szczególnie  ważne  będzie  „ożywianie”  Wodzisławia
poprzez organizację wydarzeń.

7. Proponuje się, aby realizatorem zadań z zakresu kultury był Wydział Kultury.

8. Proponuje się rozbicie na poszczególne zadania kwoty na realizację priorytetu „wspieranie i
upowszechnianie  kultury  fizycznej.  Pozostawiona  kwota  jest  wyższa  niż  zainteresowanie
priorytetem w roku bieżącym i ubiegłym.

9. Proponuje się zmniejszenie kwoty na realizację zadania „przeprowadzanie akcji edukacyjnych
w zakresie ochrony powietrza, zachowania i wzbogacania bioróżnorodności oraz prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi” w związku z niewielkim zainteresowaniem tematem w
roku bieżącym i akcją w zakresie odpadów, którą ma zamiar przeprowadzić samodzielnie .

10. Proponuje  się  umożliwienie  organizacjom  poprawienia  błędów  formalnych,  aby  ułatwić
staranie się o dotację podmiotom, które startują w konkursie po raz pierwszy.


