
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2014

 

Czeladź, kwiecień 2015 r.



DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie  z  Programem  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  zadań  publicznych  Miasto 
Czeladź zrealizowało w roku 2014 następujące zadania:
 
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota w roku 2014 na zadanie publiczne Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom 
społecznym  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  136/VI/2014  Kolegium  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 r. dotyczącą ustalenia budżetu Miasta 
Czeladź na 2014 rok wynosiła 228 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

1. Klub Abstynenta Metamorfoza – dotacja w wysokości  9 426,00 zł  na realizację 
zadania:Organizacja  pomocy  rehabilitacyjnej  dla  członków  Klubu  Abstynenta 
Metamorfoza.

2. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym  – dotacja w wysokości  21 870,00 zł  na realizację  zadania: Ośrodek 
Wsparcia Rodziny.

3. Stowarzyszenie  Pomocy Rodzinie  „Jestem z  Tobą”  –  dotacja  w  wysokości  
6 012,00 zł  na realizację  zadania: Psychoedukacja i  wzmocnienie roli  rodziców  
w profilaktyce uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

4. Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  –  dotacja  w  wysokości  52  452,00  zł  na 
realizację zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie.

5. Miejski Środowiskowy Klub Sportowy OMEGA CZELADŹ – dotacja w wysokości
6 950,00 zł na realizację zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki 
siatkowej.

6. Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  –  dotacja  w  wysokości  23  923,00  zł  na 
realizację zadania: Sport alternatywą przeciwdziałania patologiom społecznym.

7. Klub Sportowy Górnik Piaski  – dotacja w wysokości  20 000,00 zł  na realizację 
zadania:  Aktywne  formy  spędzania  czasu  wolnego  na  sportowych  zajęciach 
pozalekcyjnych,  wycieczkach,  gimnastyce  korekcyjnej  sposobem  na  profilaktykę 
zdrowotną,  przeciwdziałanie  uzależnieniom  oraz  patologiom  społecznym  – 
sportowy styl życia sposobem na bezpieczeństwo i zdrowie

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie  Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi  mały grant  

w wysokości 2 962,00 zł na realizację zadania: Mamy fascynujące zainteresowania: 
nie bierzemy.

2. Stowarzyszenie  Chorych  na  Stwardnienie  Rozsiane  Ich  Opiekunów  
i Przyjaciół  mały grant w wysokości   1 500,00 zł  na realizację zadania: Pomoc 
Chorym Na Stwardnienie Rozsiane i ich rodzinom w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych. 

3. Akademia Piłki Nożnej Czeladź mały grant w wysokości 7 000,00 zł na realizację 
zadania: Wyjazd na kolonie dla dzieci i młodzieży wraz z organizacją programu  
profilaktycznego  mającego  na  celu  przeciwdziałanie  uzależnieniom i  patologiom 
społecznym. 

4. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi  mały grant  
w wysokości 2 549,00 zł na realizację zadania: Jesteśmy otwarci na świat. 

5. Polski  Związek  Niewidomych  Okręg  Śląski  Koło  w  Czeladzi mały  grant  
w wysokości 900,00 zł na realizację zadania: Tyflo Pogotowanie Społeczne.



Klub Abstynenta Metamorfoza     z siedzibą w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  9 426,00 zł na realizację zadania:  Organizacja 
pomocy rehabilitacyjnej dla członków Klubu Abstynenta Metamorfoza. Zadanie to miało 
na celu organizację obozu rehabilitacyjnego dla 12 klubowiczów (mieszkańców Czeladzi) 
w gospodarstwie agroturystycznym w Ponikwie pow. Długopole Zdrój w terminie od 1 do 
11 lipca 2014 r. Obóz zmotywował grupę do dalszego utrzymywania trzeźwości. 

Ponadto Stowarzyszenie z przyznanej dotacji mogło finansować 99 godzin spotkań 
z psychologiem tj. 3h/tyg.
Dotację celową przeznaczono na:

• pomoc psychologiczną,
• organizację obozu – noclegi.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości 21 870,00 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia Rodziny.

W  ramach  realizowanego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych  otrzymały 
wsparcie  i  profesjonalną  pomoc  prawną  i  psychologiczną.  Udzielane  były  porady  
z  zakresu  rehabilitacji,  leczenia  i  opieki  nad  osobami  niepełnosprawnymi.  Spotkania 
odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Norwida 11 od poniedziałku do piątku. 
Z  pomocy  specjalistów  skorzystało  około  80  środowisk  rodzinnych  z  terenu  Będzina, 
Czeladzi, Sosnowca o niskim statusie materialnym.
Pomieszczenia  w  siedzibie,  w  których  organizowano  zajęcia  usprawniające  
są wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć terapeutycznych.
Zakupione zostały materiały dydaktyczne oraz materiały do terapii  zajęciowej.  Podczas 
spotkań w Stowarzyszeniu odbywały się  stałe zajęcia  terapeutyczne,  aktywnie działała 
grupa wsparcia pod opieką psychologa, odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, plastyczne, 
rękodzielnicze.  Raz  w  tygodniu  odbywały  się  zajęcia  usprawniające  na  basenie  
w Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi. W czerwcu zorganizowano imprezę integracyjną z okazji  
Dnia Dziecka. W grudniu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podopieczni 
Stowarzyszenia  otrzymali  paczki  od  Św.  Mikołaja  oraz  zaprezentowali  swoje  prace 
wykonywane przez cały rok w Stowarzyszeniu. 
Realizacja zadania wpłynęła m.in.  na wyzwolenie większej aktywności społecznej 
i zaradności życiowej środowiska osób niepełnosprawnych, poprawę relacji 
interpersonalnych członków rodzin dysfunkcyjnych, rozwój zainteresowań i rozwój 
twórczości plastycznej, większe usamodzielnienie i nabranie wiary we własne możliwości, 
poprawę stanu zdrowia i kondycji psychicznej, integrację społeczną, zapobieganie 
marginalizacji społecznej. Wypełnianie czasu wolnego i częściową regenerację sił.
Dotację celową przeznaczono na:

• organizację Dnia Dziecka,
• organizację Mikołaja,
• zakup materiałów do terapii zajęciowej,
• zakup materiałów dydaktycznych,
• zatrudnienie kadry

a. prawnik
b. psycholog
c. ratownik na zajęciach w basenie
d. koordynator zadania i instruktor terapii zajęciowej
e. fizjoterapeuta.



Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą" z siedzibą w Czeladzi ul. Dziekana 
5E  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  6  012,00  zł 
na  realizację  zadania:  Psychoedukacja  i  wzmocnienie  roli  rodziców  w  profilaktyce  
uzależnień  i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. 
Celem realizacji tego zadania była organizacja:

• warsztatów psychoedukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi:
25 września 2014 r. - „Jeden ruch zamiast tysiąca słów – o skutecznych metodach 
wychowawczych”
16 października 2014 r. - „Jeden ruch zamiast tysiąca słów – o problemach wieku 
dorastania”
27  listopada  2014  r.  -  „Wzbudzenie  motywacji  do  działania,  przeciwdziałanie 
uzależnieniom dzieci i młodzieży”.

• 40 dyżurów konsultacji psychologicznych, indywidualnych z rodzicami dzieci z 
czeladzkich placówek oświatowych: porady wychowawcze dotyczące zaburzeń 
zachowania dzieci i młodzieży, sytuacji konfliktowych, trudności szkolnych, działań 
profilaktycznych rodziców w zakresie uzależnień od komputera, internetu, 
wprowadzenie zasad wychowawczych w domu, reagowanie w sytuacji straty np. 
rozwód rodziców, żałoby. Z konsultacji skorzystało 41 rodziców.

• 63  godziny  doradztwa  psychologicznego  -  telefonicznego  dla  rodziców:  porady 
dotyczyły m.in. konfliktów w grupie rówieśniczej, uleganie wpływom, uzależnień od 
komputera, trudności w szkole – fobie szkolne, zaburzeń w relacji dziecko-rodzic, 
wagary,  lęki  dziecka  w  wieku  przedszkolnym,  zachowania  agresywne,  depresje 
wieku  dorastania,  rozwój  seksualny  nastolatków.  Udzielono  32  konsultacji 
telefonicznych.

Dotację celową przeznaczono na:
• warsztaty psychoedukacyjne,
• indywidualne konsultacje psychologiczne,
• dyżury telefoniczne psychologów,
• księgowość.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy z  siedzibą  w Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  52 452,00 zł na realizację zadania: Ruch 
rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  w  roku  2014  realizował  zadanie  publiczne 
poprzez  prowadzenie  profilaktycznych  zajęć  sportowych  oraz  organizowanie  imprez 
sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.

Zajęcia prowadzone były w wymiarze 65 godzin tygodniowo w czeladzkich szkołach 
podstawowych  oraz  w Gimnazjum Nr  1  i  3,  łącznie  zrealizowano  1303 godziny zajęć 
sportowych. Zajęcia prowadzone były z różnych dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, gry i zabawy sportowe, 
szachy. Zajęcia miały walory wychowawcze, zdrowotne poprzez wprowadzenie elementów 
ćwiczeń  zapobiegających  wadom  postawy.  Oferta  zajęć  sportowych  była  formą 
zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny i bezpieczny dla dzieci i młodzieży, 
przeciwdziałając  negatywnym  zachowaniom  młodzieży.  Zajęcia  były  doskonałą  formą 
kształtowania  postaw  prospołecznych.  Zajęcia  były  organizowane  systematycznie  
a  dostęp  do  nich  był  powszechny,  w  związku  z  tym z  zajęć  mogły  skorzystać  dzieci 
pochodzące z ubogich i trudnych wychowawczo, często patologicznych środowisk /rozbite 
rodziny, zagrożenie alkoholizmem, agresją/. Zajęcia służyły integracji społecznej.
Zajęcia  realizowane  były  przez  nauczycieli  na  bazie  szkolnych  i  miejskich  obiektów 
sportowych. Cotygodniowo w zajęciach uczestniczyło około 430 dzieci i młodzieży z gminy 
Czeladź.



Uczniowie  z  czeladzkich  szkół  uczestniczyli  w  zawodach  sportowych  w  ramach 
„Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty”  
na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Podczas  realizacji  zadania  prowadzono  kampanię  informacyjną  dotyczącą  problemów 
uzależnień i patologii społecznych.

W  ramach  realizacji  zadania  MSZS  zorganizował  szereg  imprez  sportowo-
rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym tj.:
1.Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
2.Mistrzostwa Czeladzi w czwórboju LA dziewcząt szkół podstawowych
3.Mistrzostwa Czeladzi w czwórboju LA chłopców szkół podstawowych
4.Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce plażowej dziewcząt szkół gimnazjalnych
5.Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce plażowej chłopców szkół gimnazjalnych
6.Mistrzostwa Czeladzi w LA drużynowej chłopców szkół gimnazjalnych
7.Mistrzostwa Czeladzi w LA  drużynowej dziewcząt szkół gimnazjalnych
8.Mistrzostwa Czeladzi w orientacji sportowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

i gimnazjalnych
9.Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi
10.Mistrzostwa Czeladzi  w badmintonie szkół  podstawowych, gimnazjalnych, średnich i 

dorosłych
11.Szkolne Igrzyska Sportowe w piłce nożnej - „Szkole Rio” w kategoriach klas 1-3, 4-6 

szkół podstawowych i 1-3 gimnazjum.
12.XVII LA Memoriał im. Józefa Pawełczyka 
13.Mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej klas 4 szkół podstawowych
14.Mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej klas 6 szkół podstawowych
15.Mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej szkół gimnazjalnych 
16.Mistrzostwa  Czeladzi  -  Sztafetowe  biegi  przełajowe  dziewcząt  i  chłopców  szkół 

podstawowych
17.Mistrzostwa  Czeladzi  -  Sztafetowe  biegi  przełajowe  dziewcząt  i  chłopców  szkół 

gimnazjalnych
18.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy dziewcząt szkół podstawowych
19.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy chłopców szkół podstawowych
20.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy dziewcząt szkół gimnazjalnych
21.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy chłopców szkół gimnazjalnych
22.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy dziewcząt szkół podstawowych
23.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy chłopców szkół podstawowych
24.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy dziewcząt szkół gimnazjalnych
25.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy chłopców szkół gimnazjalnych
26.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka dziewcząt szkół podstawowych
27.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka chłopców szkół podstawowych
28.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych
29.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka ręczna dziewcząt szkół podstawowych
30.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka ręczna chłopców szkół podstawowych
31.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka chłopców szkół gimnazjalnych
32.Turniej gier i zabaw dla klas 3 „sport i zabawa i fajna sprawa”
33.Grand Prix Czeladzi w badmintonie – 2 turnieje
34.Mistrzostwa powiatowe, rejonowe i wojewódzkie o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty 
Dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych zakupiono medale i dyplomy natomiast 
dla uczestników finałów wojewódzkich zakupiono koszulki sportowe.



W imprezach organizowanych wzięło udział:
• w Szkolnych Igrzyskach Sportowych w piłce nożnej „Szkolne Rio” około 700 dzieci  
i młodzieży,
• w  pozostałych  imprezach  uczestniczyło  około  1300  zawodników  reprezentujących 
poszczególne szkoły.

Podczas  realizacji  zadania  Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  zrealizował 
następujące cele:
− przygotowanie ucznia do samodzielnej aktywności fizycznej,
− rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
− wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej,
− przeciwdziałanie wadom postawy,
− przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom,
− kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego,
− nabywanie umiejętności współdziałania w grupie,
− rozbudzanie zainteresowań sportowych,
− promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów,
− wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
− kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
− nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.
Dotację celową przeznaczono na:

• sędziowanie i opiekę medyczną,
• zakup nagród,
• prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych,
• ubezpieczenie uczestników zajęć,
• obsługę administracyjną zadania,
• zakup sprzętu sportowego.

Miejski    Ś  rodowiskowy  Klub  Sportowy  OMEGA CZELAD  Ź   z  siedzibą  w Czeladzi  
ul.  Szkolna  6  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  6  950,00  zł 
na realizację zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki siatkowej.

Zadanie miało na celu przeprowadzenie 140 godzin zajęć sportowo - rekreacyjnych 
z  piłki  siatkowej  w  trzech  czeladzkich  szkołach  tj.  Szkoła  Podstawowa  nr  2,  Szkoła 
Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach podnosiła 
swoje umiejętności gry w piłkę siatkową, dostrzegali swoje mocne i słabe strony, uczyli si  
właściwych zachowań w grupie rówieśniczej, wzajemnego szacunku, rywalizacji  według 
zasad  fair  play.  Uczyli  się  jak  dzięki  rywalizacji  sportowej  redukować  stres  bez 
wyrządzania krzywdy innym uczestnikom. W zajęciach uczestniczyło łącznie 35 uczniów.
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów prowadzących zajęcia,
• zakup sprzętu sportowego (piłki, drabinka, pachołki plastikowe).

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 23  923,00  zł  na  realizację  zadania:  Sport 
alternatywą przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć z dziećmi z klas I-III z czeladzkich szkół 
podstawowych w 16 grupach sportowych (4 grupy w Miejskim Zespole Szkół – SP Nr 2, 
4 grupy w Szkole Podstawowej Nr 1, 4 grupy w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 4 grupy 
w Szkole Podstawowej Nr 7).
Zajęcia  prowadzone  były  z  następujących  dyscyplin  sportowych:  piłka  siatkowa, 
koszykówka,  tenis  stołowy,  piłka  nożna  z  elementami  gimnastyki  korekcyjno-
kompensacyjnej o charakterze profilaktycznym.



Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  zajęcia  organizował  systematycznie,  a  dostęp  
do  nich  był  powszechny.  Zajęcia  te  zawierały  wiele  aspektów  prozdrowotnych, 
społecznych, edukacyjnych jak i wychowawczych. W trakcie realizacji zadania odbyły się 
4 spotkania z psychologiem, w których udział wzięło 48 dzieci.
Zajęcia  dla  klas  I-II  prowadzone  były  1  raz  w  tygodniu  natomiast  zajęcia  dla  klas  III  
prowadzone  były  2  razy  tygodniu  po  45  minut.  W  zajęciach  uczestniczyło  około  
240 dzieci. W ramach realizacji zadania zorganizowano 5 imprez sportowo-rekreacyjnych 
tj. 2 turnieje koszykówki dla klas III, 2 turnieje siatkówki dla klas III oraz imprezę pt. „Sport 
i zabawa, to fajna sprawa”. W imprezach udział wzięło około 100 dzieci.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie dla trenerów,
• ubezpieczenie uczestników,
• zakup sprzętu sportowego,
• wynagrodzenie dla psychologa,
• imprezy (medale, puchary, woda mineralna, opieka medyczna, sędziowanie),
• obsługę księgową zadania,
• zakup plakatów, broszur.

Klub Sportowy Górnik Piaski z siedzibą w Czeladzi ul.  Mickiewicza otrzymał dotację  
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Aktywne formy 
spędzania  czasu  wolnego  na  sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych,  wycieczkach,  
gimnastyce  korekcyjnej  sposobem  na  profilaktykę  zdrowotną,  przeciwdziałanie  
uzależnieniom  oraz  patologiom  społecznym  –  sportowy  styl  życia  sposobem  na  
bezpieczeństwo i zdrowie.

Zadanie  miało  na  celu  organizację  profilaktycznych  zajęć  sportowych:  zajęcia 
ogólnorozwojowe (105 godzin), piłka nożna (190 godzin), aerobik (127 godzin), basen  
(8 wyjazdów). Profilaktyczne zajęcia sportowe odbywały się w:
Przedszkole Publiczne Nr 1
Przedszkole Publiczne Nr 4 
Przedszkole Publiczne Nr 5 
Przedszkole Publiczne Nr 7 
Przedszkole Publiczne Nr 10
Przedszkole Publiczne Nr 11
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Stadion Górnika Piaski
Boisko Sztuczne MOSiR
Orlik przy ul. Grodzieckiej
Ponadto Klub organizował zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych dzieci podczas wakacji  
tzw. Akcja Lato oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. 
Dotację celową przeznaczono na:

• zajęcia ogólnorozwojowe,
• piłka nożna,
• aerobik,
• basen,
• wyżywienie, art. spożywcze, gastronomia,
• sprzęt sportowy,
• woda i napoje,



• puchary, medale, statuetki,
• księgowość.

MAŁE GRANTY 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi 
ul. Lwowska 2  otrzymało dotację w formie „małego grantu”  w wysokości  2 962,00 zł  na 
realizację zadania: Mamy fascynujące zainteresowania: nie bierzemy.
W ramach zadania zrealizowano:

• po 3 szkolenia informacyjne dla 40 uczniów, 40 rodziców, 25 nauczycieli. Tematyka 
szkoleń  dotyczyła  m.in.  problematyki  uzależnień,  wyszukiwania  argumentów 
przeciw  braniu  narkotyków,  gdzie  szukać  pomocy, sztuka  odmawiania,  zmiany 
postaw osób dorosłych w odniesieniu do młodzieży mającej kontakt z substancjami 
uzależniającymi, nauka  reagowania  na  problem,  rozwijanie  u  młodzieży 
umiejętności interpersonalnych m.in. umiejętności podejmowania odpowiedzialnych 
decyzji  tzn.  zdolność do wybierania pozytywnych,  wolnych od uzależnień stylów 
życia. Szkolenia prowadzone były przez Panią Danutę Krzystanek-Żak (pedagog 
szkolny), Pan Jacek Stelmach z Wojewódzkiego Ośrodka Zapobiegania i leczenia 
Uzależnień w Katowicach, sierżant Magdalena Kłos z Komendy Policji w Czeladzi. 

• 40 zajęć pozalekcyjnych dla 40 uczniów Gimnazjum w dwóch cyklach po 10 zajęć 
z origami i umiejętności fotografowania.

Dotację celową przeznaczono na:
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia fotograficzne, 
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia z origami, 
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia z terapii uzależnień, 
• zakup papieru do zajęć z fotografii,
• zakup tuszu do drukarki.

 
Stowarzyszenie  Chorych  na  Stwardnienie  Rozsiane  Ich  Opiekunów  i  Przyjaciół  
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Wiejska 2 otrzymało dotację w formie „małego 
grantu” w wysokości  1 500,00 zł  na realizację zadania: Pomoc Chorym Na Stwardnienie  
Rozsiane i ich rodzinom w różnych trudnych sytuacjach życiowych. 

Cel  zadania  zrealizowano  poprzez  organizację  rehabilitacji  grupowej  
i indywidualnej, polegającej na pracy nad zdolnością orientacji w przestrzeni, a także nad 
wykonywaniem codziennych zajęć. Chorzy uczestniczyli  w spotkaniach z psychologiem, 
brali udział w pogadankach oraz zajęciach terapeutycznych. W ramach zadania dążono do 
aktywizacji społecznej chorych, przełamania barier psychicznych, społecznych oraz barier 
w komunikowaniu się a także  przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
poprzez aktywny udział chorych w życiu publicznym. 
Dotację celową przeznaczono na:

• terapeutę zajęciowego, 
• obsługę księgową.

Akademia Piłki Nożnej Czeladź z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymała dotację 
w formie „małego grantu”  w wysokości  7 000,00 zł  na realizację  zadania:  Wyjazd na 
kolonie dla dzieci i młodzieży wraz z organizacją programu profilaktycznego mającego na  
celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź  w  terminie  od  30  czerwca  do  10  lipca  2014  r. 
zorganizowała  wyjazd  do  Świerzna  dla  88  dzieci  z  terenu  Czeladzi.  Podczas  kolonii  
opiekunowie  realizowali  program  profilaktyczny,  który  miał  na  celu  propagowanie 
prozdrowotnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  a  także  informowano  dzieci  



o zagrożeniach związanych z uzależnieniami. Organizowano również zajęcia sportowe  
i  rekreacyjne  oraz  wycieczki  do  pobliskich  gmin  m.in.  Kołobrzeg,  Międzyzdroje, 
Świnoujście, Niechorze, Trzęsacz, Kamień Pomorski, Pobierowo.
Dotację celową przeznaczono na:

• transport.
 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi 
ul.  Lwowska 2  otrzymało  dotację  w formie „małego grantu”  w wysokości  2 549,00 zł 
na realizację zadania: Jesteśmy otwarci na świat. 

W ramach zadania zrealizowano 56 godzin zajęć pozalekcyjnych dla 40 uczniów 
z Gimnazjum  Nr 3 z  j.angielskiego (28 godz. dydaktycznych dla dwóch grup o różnym 
stopniu zaawansowania) oraz j.niemieckiego (28 godz. dydaktycznych dla dwóch grup  
o różnym stopniu zaawansowania). Dzięki realizacji zadania uczniowie mieli zapewniony 
czas  wolny,  wzmocnili  poczucie  swojej  wartości,  wzrosła  ich  motywacja  do  rozwoju  
i uznania języków obcych w ich przyszłym życiu. Uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych 
uczniowie poprawili swoje oceny, nauczyli się radzić z niepowodzeniami szkolnymi oraz 
przyjmowania uwag dotyczących niewłaściwego zachowania.
Dotację celową przeznaczono na:
• wynagrodzenie dla nauczyciela j. angielskiego, 
• wynagrodzenie dla nauczyciela j. niemieckiego, 
• zakup papieru ksero do zajęć,
• zakup słowników z j. angielskiego i j. niemieckiego,
• tusz kolorowy do drukarki HP (wydrukowanie certyfikatów).

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi  
ul. Szpitalna 5B  otrzymało dotację w formie „małego grantu”  w wysokości  900,00 zł  na 
realizację zadania: Tyflo Pogotowie Społeczne.
Zadanie miało na celu:

• organizację  2  spotkań  z  psychologiem.  Spotkania  dotyczyły  zajęć  z  terapii 
zajęciowej,  arteterapii,  psychoedukacji  w  zakresie  uzależnień  oraz  zajęć 
związanych z efektywnym radzeniem sobie ze stresem. Uczestnicy zostali  objęci 
możliwością  uzyskania  pomocy psychologicznej  w  sytuacjach  kryzysowych  oraz 
trudnościach życiowych, stresowych i kryzysowych. W warsztatach udział wzięło 30 
osób.  Dzięki  warsztatom  uczestnicy  zapoznali  się  z  problematyką  patologii 
uzależnień.  Warsztaty  pozwoliły  na  uświadomienie  mechanizmów  powstawania 
uzależnień od alkoholu i nikotyny a także pozwoliły wypracować efektywne sposoby 
zapobiegania ich powstawaniu. 

• 21  listopada  2014  r.  zorganizowano  spotkanie  integracyjne  z  okazji  Dnia  Białej 
Laski i Seniora. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

Dotację celową przeznaczono na:
• wynagrodzenie dla dwóch psychologów,
• poczęstunek dla uczestników spotkania integracyjnego. 



II. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota w roku 2014 na zadanie publiczne Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
zgodnie  z  Uchwałą  Nr  136/VI/2014  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 r.  dotyczącą ustalenia budżetu Miasta Czeladź na 
2014 rok wynosiła 30 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1.Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA”  –  dotacja  
w wysokości 1 634,00 zł  na realizację zadania: IV Czeladzkie spotkania plenerowe osób 
niepełnosprawnych.
2.  Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  nr  3  w  Czeladzi  –  dotacja  
w wysokości 6 177,00 zł na realizację zadania: Upamiętnienie Polskiej Macierzy Szkolnej.
3.  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  –  dotacja  w  wysokości  11  970,00  zł  
na realizację zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego – 
dotacja w wysokości  4 410,00 zł  na realizację zadania: Działalność zespołu muzyczno – 
wokalnego Orfeusz w Czeladzi.
5. ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego – 
dotacja w wysokości 2 052,00 zł na realizację zadania: Wydawnictwa związane z historią 
czeladzkiego harcerstwa.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Fundacja  Centrum  Art-Plus mały  grant  w  wysokości  3  000,00  zł  na  realizację 
zadania:Program międzyregionalny: Derby Artystyczne – Śląsk-Małopolska   

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” z  siedzibą  
w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  
1  634,00  zł na  zadanie  realizację  zadania:  IV  Czeladzkie  spotkania  plenerowe  osób 
niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie przy realizacji tego zadania zrealizowało następujące cele:
• stworzono  szansę  na  wykazanie  się  uzdolnionych  plastycznie  osób 

niepełnosprawnych,
• prezentację twórczości osób niepełnosprawnych szerszemu gronu społeczeństwa,
• integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
• propagowano walory miasta Czeladzi.

4 września 2014 r. na terenie Galerii Sztuki Współczesnej "Elektrownia" odbyło się 
spotkanie plenerowe pt.  IV Czeladzkie spotkania plenerowe osób niepełnosprawnych.  
Po raz kolejny spotkania objęły swoim zasięgiem grupę uzdolnionych plastycznie osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu będzińskiego i Zagłębia (Zespół Szkół Specjalnych 
z Czeladzi i Będzina, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Będzina -Łagiszy, Środowiskowy Dom 
Samopomocy z Czeladzi i Sosnowca, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Górniczej). 
Realizacja  tego  zadania  była  okazją  do  bezpośredniego  kontaktu  ze  sztuką,  
a prezentowane prace były szansą na przybliżenie twórczości osób niepełnosprawnych 
szerokiemu gronu odbiorców.
Stowarzyszenie  z  przyznanej  dotacji  zakupiło  farby  akrylowe  i  podstawowe  artykuły 
malarskie  tworzące  kompletny  zestaw podstawowych  kolorów dla  każdego  uczestnika 
plenerów,  co  umożliwiło  pracę  indywidualną.  Każdy zespół  po  zakończonym  plenerze 
został obdarowany zestawem materiałów do malowania.
Wszystkie  prace  wykonane  podczas  IV  edycji  plenerów  były  prezentowane  lokalnej 
społeczności podczas obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej w SDK „Odeon” i w filii  
nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.



Dotację celową przeznaczono na:
• zakup materiałów edukacyjnych,
     a. farby akrylowe

b. ołówki i gumki
c. pędzle
d. palety plastikowe
e. podobrazia 

• dyplomy,
• zaproszenia.

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi 
ul. Lwowska 2 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  6 177,00 zł  na 
realizację zadania: Upamiętnienie Polskiej Macierzy Szkolnej.

Zadanie  miało  na  celu  zakupienie  sztandaru.  Realizując  zadanie  uczniowie 
poszerzyli  wiedzę  z  zakresu  historii  i  literatury  polskiej,  nabyli  respektu  do  symboli  
narodowych,  uzyskali  wiedzę  w  zakresie  ceremoniałów  wykorzystywanych  podczas 
uroczystości  z  okazji  świąt  narodowych  oraz  kościelnych.  W  ramach  zadania  
14  października  2014  r.  zorganizowano  uroczystość  upamiętniającej  Polską  Macierz 
Szkolną,  podczas  której  Stowarzyszenie  przekazało  sztandar  dla  Gimnazjum  Nr  3  
w Czeladź.
Dotację celową przeznaczono na:
• wykonanie sztandaru i ciemnego drzewca.

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  11  Listopada  8 
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  11  970,00 zł na  realizację 
zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.

W  ramach  zadania  Stowarzyszenie  zapewniło  przeprowadzenie  12  prób  wraz  
z przygotowaniem utworów do 3 koncertów Górniczej Orkiestry Dętej. Koncerty odbyły się 
z okazji:

• Święta Narodowego 3 maja
• Święta Narodowego 11 listopada
• Barbórki.

Koncerty prowadzone były przez 22 członków orkiestry.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie dla członków Górniczej Orkiestry Dętej,
• transport Orkiestry podczas koncertu Barbórkowego 4.12.2014 r.

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Rejonowego 
z siedzibą w Czeladzi ul. Szpitalna 5a otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź dotacja 
w  wysokości  4  410,00  zł na  realizację  zadania:  Działalności  zespołu  muzyczno  -  
wokalnego Orfeusz w Czeladzi.

W ramach realizacji zadania Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizował koncerty z okazji:
• Dnia Inwalidy i Dnia Matki – SDK ODEON (powyżej 150 osób)
• Święta Niepodległości, Dnia Seniora – SDK ODEON (powyżej 150 osób)
• Święta Bożego Narodzenia (kolędy i pastorałki) – SDK ODEON (powyżej 150 osób)

Występy  zespołu  Orfeusz  były  promocją  dla  Naszego  miasta  jak  również  
dla samego Zespołu. Występy Zespołu wzbogacały uroczystości miejskie podczas Święta 
Niepodległości  oraz  aktywizowały  życie  kulturalno-artystyczne  mieszkańców  podczas 
koncertów z okazji Dnia Inwalidy jak i Świąt Bożego Narodzenia.



Dotację celową przeznaczono na:
• honorarium dla instruktora zespołu Orfeusz,
• wydruk zaproszeń.

ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego  
z  siedzibą w Będzinie  ul.  Przechodnia  1 otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta Czeladź
w  wysokości  2  052,00  zł na  realizację  zadania:  Wydawnictwa  związane  z  historią 
czeladzkiego harcerstwa.

W ramach zadania wydano książki upamiętniające historię czeladzkiego harcerstwa 
i historię drużyn zuchowych w nakładzie 360 szt. 
Tytuł książek: 
„Historia Ruchu Zuchowskiego Czeladzkiego Hufca” 
„100 lat Związku Harcerstwa Polskiego w Czeladzi”.
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

• zapoznano z historią czeladzkiego harcerstwa (edukacja dzieci i dorosłych), 
• upamiętnienie rocznicy powstania harcerstwa czeladzkiego i drużyn zuchowych 

oraz wypromowanie statutowej działalności ZHP.
Dotację celową przeznaczono na:

• druk wydawnictw.

MAŁE GRANTY 
 
Fundacja  Centrum Art-Plus z  siedzibą  w  Krakowie  os.  Zgody  1  otrzymało  dotację  
z  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  3  000,00  zł  na  realizację  zadania:  Program 
międzyregionalny: Derby Artystyczne – Śląsk-Małopolska.

Zadanie miało na celu zrealizowanie jednej z imprez Programu "Derby Artystyczne" 
związanej z Projektem "Integracja Sztuki", obejmującej realizację wystawy prac malarstwa 
i  grafiki  pt.  "Kobieta  w  malarstwie  i  grafice"  &  "Moje  miejsce,  mój  region".  
Wystawę zorganizowano w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w terminie od 12 do 
25 września 2014 r. W programie wystawy prezentowano około 335 prac 88 artystów  
z Małopolski i ze Śląska.
Cele jakie zostały osiągnięte poprzez realizację zadania to m.in.:

• organizacja i realizacja wystawy malarstwa i grafiki artystów regionalnych, 
• popularyzacja i upowszechnianie sztuki i dorobku artystycznego twórców 

regionalnych, z dwóch województw poprzez organizację programu z udziałem 
88 artystów,

• integracja środowiska artystycznego z odbiorcami sztuki,
• prezentacja regionów w malarstwie i grafice, w formie prac prezentowanych na 

wystawie,
• kształtowanie i rozbudzanie u odbiorców wrażliwości na sztukę, poprzez kontakt

z różnorodnymi pracami w dwóch przewodnich tematach wystawy,
• nieograniczony dostęp odbiorców do kontaktu ze sztuką, w okresie trwania 

wystawy.
Dotację celową przeznaczono na:

• projekty graficzne materiałów (graficy),
• promocję, druki informacyjne, afisze programowe, prezentację multimedialną, 

stronę www. 
 

 
 



III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kwota w roku 2014 na zadanie publiczne Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
zgodnie  z  Uchwałą  Nr  136/VI/2014  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 r. dotyczącą ustalenia budżetu Miasta Czeladź na 
2014 rok wynosiła 323 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU – dotacja w wysokości 6 479,00 zł na realizację 
zadania:  Dziecięca Akademia Sportu:  czyli  prowadzenie zajęć  sportowo-rekreacyjnych  
z elementami kickboxingu dla dzieci z miasta Czeladź.
2.  Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym – dotacja w wysokości  1 763,00 zł  na realizację  zadania: Łączy nas sport  
i zabawa – impreza integracyjna.
3. Miejski Czeladzki Klub Sportowy – dotacja w wysokości 121 666,00 zł na realizację 
zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
4. Czeladzki Klub Sportowy – dotacja w wysokości 52 585,00 zł na realizację zadania:
Usportowienie  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie  zawodników  do  rywalizacji 
sportowej.
5.  Klub Sportowy „Górnik Piaski”  – dotacja w wysokości  102 546,00 zł  na realizację 
zadania: Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich do rywalizacji  sportowej oraz 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
6.  Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  nr  3  w  Czeladzi  dotacja  
w wysokości 1 677,00 zł na realizację zadania: Bezpieczeństwo na lądzie.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA  mały  grant  
w wysokości  6 000,00 zł  na realizację zadania: Wycieczka Mazury: działanie sportowo-
rekreacyjne. 
2. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 4 400,00 zł na realizację zadania: 
Obchody 90-lecia CKS Czeladź. 
3. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU  mały  grant  w  wysokości  1  110,00  zł  na 
realizację  zadania:  Letnia  Akademia  Sportu:  czyli  wyjazd  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół 
czeladzkich na obóz rekreacyjno-sportowy promujący zdrowy styl życia. 
4. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym  mały  grant  w  wysokości  4  000,00  zł  na  realizację  zadania:  Wycieczka  
w Pieniny i do Zakopanego: działanie sportowo-rekreacyjne. 
5. Klub  Sportowy Górnik  Piaski  mały  grant  w  wysokości  7  000,00  zł  na  realizację 
zadania: Cykl imprez z okazji 90-lecia Klubu Sportowego Górnik Piaski. 
6. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 4 300,00 zł na realizację zadania: 
Zakończenie lata z CKS Czeladź.
7. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 2 600,00 zł  na realizację zadania: 
V Turniej Gwiazdkowy.  
8. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU mały  grant  w  wysokości  1  050,00  zł na 
realizację zadania:  Mikołaj z AGATSU czyli promocja sportowego stylu życia. 

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  6  479,00  zł  
na realizację  zadania:  Dziecięca Akademia  Sportu:  czyli  prowadzenie  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych z elementami kickboxingu dla dzieci z miasta Czeladź.

W  ramach  zadania  Klub  zakupił  sprzęt  treningowy  przeznaczony  
do  prowadzenia  zajęć  w  sekcji  Kick  Boxingu  w  Czeladzi.  W  okresie  od  maja  
o grudnia 2014 r. przeprowadzono 169 godzin treningowych.  Zajęcia w Czeladzkiej sekcji  



Kick Boxingu prowadziło dwóch instruktorów.  Zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Czeladzi we wtorki i czwartki w 3 grupach wiekowych:

• grupa dziecięca do 12 roku życia
• grupa starsza początkująca
• grupa starsza zaawansowana 

Rezultaty, które udało się osiągnąć Klubowi to m.in.:
• upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród  dzieci,  młodzieży,  w  tym  

w szczególności wśród uczniów czeladzkich szkół, oraz przedszkoli,
• przełamywanie barier kulturowych dzieci i młodzieży,
• promocja zdrowego trybu życia,
• integracja środowiska dzieci, młodzieży szkolnej i przedszkolnej uprawiającej sport 

i Kick Boxing,
• promocja sportu i miasta Czeladź,
• promocja regionu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Dotację celową przeznaczono na:
• prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami Kick-Boxingu
• zakup sprzętu sportowego:

a. tarcza treningowa,
b. łapa trenera,
c. skakanki,
d. kask ochronny.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości  1 763,00 zł  zł na realizację zadania:  Łączy nas sport  i  zabawa: impreza  
integracyjna.

12  lipca  2014  r.  Stowarzyszenie  zorganizowało  imprezę  integracyjną  
pt. Łączy nas sport i zabawa, podczas której  zorganizowano zawody sportowe, wspólne 
zabawy i  gry  sportowe  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  zdrowej  młodzieży  naszego 
miasta. W  zawodach udział  wzięło  60  zawodników  ich  opiekunowie  oraz  
10 wolontariuszy z zaprzyjaźnionych czeladzkich szkół.
Realizacja  zadania  umożliwiła  osobom  niepełnosprawnym  rozwój  zainteresowań 
sportowych,  ciekawe  spędzenie  czasu  wolnego  poprzez  aktywną  formę  rehabilitacji, 
zwiększyła usamodzielnienie i nabranie wiary we własne możliwości jak również poprawiła 
stan  zdrowia  i  kondycję  psychiczną  oraz  integrację  społeczną,  zapobiegła  również 
marginalizacji społecznej środowiska osób niepełnosprawnych.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup złotych medali [z szarfą] dla uczestników,
• zakup poczęstunku w tym m.in. napoje, słodycze dla wszystkich uczestników 

imprezy,
• ciepły poczęstunek,
• zakup drobnych upominków – nagród dla zawodników i wolontariuszy ze szkół,
• zakup naczyń jednorazowych: kubki, miseczki, łyżki itp.,
• zakup niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  121  666,00  zł na  realizację  zadania:  
Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej.
W roku 2014 w strukturach Klubu działały 3 sekcje sportowe:

• piłka koszykowa chłopców 
• piłka siatkowa dziewcząt 



• tenis stołowy
Miejski Czeladzki Klub Sportowy w 2014 r. realizowało następujące działania:

• szkolenie dzieci i młodzieży z predyspozycjami do wybranej dyscypliny sportowej
(koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt, tenis stołowy),

• udział w rozgrywkach międzyklubowych,
• organizowanie turniejów dla dzieci i młodzieży,
• uczestnictwo  dzieci  i  młodzieży w imprezach organizowanych  przez Klub i  inne 

Stowarzyszenia,
• organizację obozów sportowych.

Szkolenie  dzieci  i  młodzieży  odbywało  się  w  Hali  MOSiR  Czeladź  oraz  w  salach 
gimnastycznych czeladzkich szkół. 
Koszykówka chłopców
(dane na podstawie sprawozdania końcowego z dnia 28.01.2015 r.):

• III liga – drużyna na koniec rozgrywek ligowych sezonu 2013/2014 zajęła 7 lokatę 
w tabeli  na  12  drużyn.  Ze  względu  na  odejście  zawodników do  innych  klubów 
drużyna III ligi koszykówki nie została zgłoszona do rozgrywek sezonu 2014/2015. 

• Juniorzy  –  drużyna  od  września  2014  r.  uczestniczy  w  rozgrywkach  ligowych 
sezonu 2014/2015. Drużyna zajmuje 8 miejsce na 12 startujących drużyn. 

• Kadeci – zakończyli I etap rozgrywek w grupach. W grupie zajęli 5 miejsce na 5 
drużyn i trafili w następnym etapie do finału C. Drużyna zajmuje 23 miejsce na 27 
startujących drużyn. 

• młodzicy starsi  –  drużyna we wrześniu rozpoczęła rozgrywki  sezonu 2014/2015 
zakończyli I etap rozgrywek w grupach. W grupie zajęli 6 miejsce na 7 drużyn i trafili  
w następnym etapie do finału B gdzie zajmują 4 miejsce. 

• młodzicy młodsi–  drużyna we  wrześniu rozpoczęła rozgrywki  sezonu 2014/2015 
Drużyna zajmuje 14 miejsce w grupie na 16 startujących drużyn. 

• Mini  koszykówka  rocznik  2003  i  młodsi  –  w  sezonie  rozgrywkowym  2014/2015 
drużyna zajmuje 5 miejsce na 19 drużyn. 

• Mini  koszykówka -  rocznik  2004 i  młodsi  –  od października drużyna rozpoczęła 
rozgrywki  sezonu  2014/2015.  Drużyna  zajmuje  7  miejsce  na  14  startujących 
drużyn. 

Siatkówka dziewcząt:
(dane na podstawie sprawozdania końcowego z dnia 28.01.2015 r.):

• III  liga kobiet  -  drużyna sezon 2013/2014 zakończyła na 12 pozycji.  W sezonie 
2014/2015 drużyna w I etapie rozgrywek zajmuje 10 miejsce na 10 startujących 
drużyn. 

• Kadetki - drużyna we wrześniu rozpoczęła rozgrywki sezonu 2014/2015. Po I etapie 
rozgrywek  drużyna  będzie  grać  o  miejsca  17-24.  W  rozgrywkach  startuje  
41 zespołów. 

• młodziczki  I  -  drużyna  we  wrześniu  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu  2014/2015. 
Drużyna gra w grupie o miejsca 49-55 na 55 startujące zespoły. 

• młodziczki  II  -  drużyna  we  wrześniu  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu  2014/2015. 
Drużyna gra w grupie o miejsca 25-28 na 55 startujące zespoły.

• Mini siatkówka – do kwietnia drużyny dwójek i trójek brały udział w rozgrywkach 
ligowych organizowane przez Śląski Związek Piłki Siatkowej. 
- czwórki – na 66 startujących zespołów, drużyna MCKS Czeladź uplasowała się na 
miejscu 9-16.
-  trójki  –  na  54  startujące  zespoły  nasza  najlepsza  drużyna  zajęła  8  miejsce  
w województwie śląskim.
- dwójki – na 113 startujących zespołów najlepszy zespół MCKS Czeladź uplasował 
się na miejscu 17-32.



Tenis stołowy IV liga
(dane na podstawie sprawozdania końcowego z dnia 28.01.2015 r.):

• Drużyna  w  kwietniu  zakończyła  rozgrywki  sezonu  2013/2014.  Drużyna  zajęła  
3 miejsce. W sezonie rozgrywkowym 2014/2015 drużyna plasuje się na miejscu  
3 na 14 drużyn startujących.

Ponadto Klub w roku 2014 r. zorganizował następujące imprezy sportowe:
• 6-9 maja 2014 r.  „Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 2014” 
• 10 maja 2014 r. Turniej koszykówki klas VI
• 11 maja 2014 r. Grand Prix w Badmintonie (współorganizacja) 
• 14 czerwca 2014 r. Basket Piknik 
• 17 listopada 2014 r. Turniej koszykówki klas IV-VI 
• 22 listopada 2014 r.  Mistrzostwa Czeladzi w Tenisie Stołowym
• 1 grudnia 2014 r. Turniej koszykówki klas IV-VI 

Dotację celową przeznaczono na:
• trenerów, 
• opłaty startowe drużyn w rozgrywkach i turniejach,
• opłaty delegacji sędziowskich,
• ubezpieczenie zawodników, 
• opiekę medyczną,
• imprezy sportowe,
• transport,
• zakup wody mineralnej,
• zakup sprzętu sportowego,
• obsługę administracyjną zadania,
• obsługę księgową zadania,
• druki, foto, usługi.

Czeladzki  Klub  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał  dotację  
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  52  585,00  zł na  realizację  zadania:  
Usportowienie  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie  zawodników  do  rywalizacji  
sportowej.

Zadanie  miało  na  celu  prowadzenie  drużyn  piłki  nożnej  (szkolenie,  udział  
w rozgrywkach, turniejach). 
Czeladzki Klub Sportowy: 

• rozpowszechniał kulturę fizyczną i sport w naszym mieście; 
• grupa „orlików” zdobyła wicemistrzostwo rundy wiosennej; 
• organizował konkursy na meczach dla przybyłych kibiców. 

ROZGRYWKI SEZONU 2014/2015 RUNDA JESIENNA: 
• grupa orlik zakończyła rozgrywki na 3 miejscu,
• grupa trampkarzy zakończyła rundę na 1 miejscu, została mistrzem jesieni 2014, 
• Juniorzy zakończyli rozgrywki na 6 miejscu,
• drużyna seniorska zajęła pierwsze miejsce w tabeli.

Organizowane  szkolenia,  treningi  i  mecze  wpływały  na prozdrowotny  styl  życia 
zawodników. Dzięki treningom zwiększano zdolności sportowe zawodników, dzięki czemu 
mogli spełniać swoje sportowe marzenia i pasje. 
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów,
• ubezpieczenie zawodników,
• opłaty sędziów (mecze ligowe),
• opłaty sędziów (mecze sparingowe),



• opłaty startowe,
• zgłoszenie zawodników,
• zakup sprzętu sportowego,
• woda mineralna,
• wyżywienie,
• transport,
• medykamenty,
• badania lekarskie,
• księgowość,
• obsługa administracji,
• puchary, medale, statuetki, dyplomy.

Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację  
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  102  546,00 zł na  realizację  zadania:
Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich do rywalizacji sportowej oraz organizacja  
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Działalność  Klubu  Sportowego  „Górnik”  Piaski  w  roku  2014  opierała  się  na 
prowadzeniu treningów, organizacji imprez oraz udziale w rozgrywkach. 

Drużyna seniorska w czerwcu 2014 r. uczestniczyła w rozgrywkach IV ligi w Śląskim 
Związku Piłki Nożnej. Na zakończenie sezonu piłkarskiego 2013/2014 drużyna uplasowała 
się na 2 pozycji w tabeli, dzięki czemu zdobyła tytuł Wicemistrza. W sezonie 2014/2015 
drużyna zajmuje 13 miejsce w tabeli. Klub Sportowy „Górnik” Piaski prowadził także grupy 
młodzieżowe i dziecięce (Żaki, Skrzaty). Zawodnicy rozgrywali mecze w grupach: Juniorzy 
(7 miejsce w tabeli), Młodzicy (7 miejsce w tabeli), Młodzicy młodsi (11 miejsce w tabeli) i  
Orliki (6 miejsce w tabeli). 
Zajęcia  sportowe  prowadzone  były  na  obiektach  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  
i Rekreacji (hala sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. 
Pawełczyka, Stadion Miejski na ul. Mickiewicza), na boiskach piłkarskich: Orlik przy Szkole 
Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Orlik przy ul. Grodzieckiej. 
Klub  w  okresie  wakacji  organizował  Akcję  Lato,  podczas  której  odbywały  się  treningi  
piłkarskie dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z naszego miasta oraz wyjazdy na 
basen. 
Ponadto zorganizowano następujące imprezy sportowe:

• 31  maja  2014  r.  na  stadionie  Górnika  Piaski  zorganizowano  Turniej  Piłkarski  
z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło 12 drużyn. 

• 29  czerwca  2014  r.  na  stadionie  Górnika  Piaski  odbyła  się  impreza  sportowo-
rekreacyjna  pt.  "Turniej  Futbolu  Amerykańskiego".  W  imprezie  uczestniczyły 
drużyny Zagłębie Steelers, Warsaw Eagles, Kozmiński Leons oraz Przemyśl Bears.

Dotację celową przeznaczono na:
• trenerów,
• gastronomię, wyżywienie, art. spożywcze,
• opłaty startowe, licencje i opłaty regulaminowe,
• opłaty sędziów,
• sprzęt sportowy i stroje sportowe,
• zakup wody mineralnej i napojów,
• puchary, medale, statuetki,
• transport,
• medykamenty,
• badania lekarskie,
• obsługę księgową,



• pracownika biurowego i technicznego,

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum nr 3 w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi 
ul.  Lwowska 2  otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź  w wysokości  1 677,00 zł 
na realizację zadania: Bezpieczeństwo na lądzie. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu 48 godzin karate z elementami samoobrony 
dla  dwóch  16-osobowych  grup.  Zajęcia  były  organizowane  w  sali  gimnastycznej  
w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymał certyfikat.
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, 
• zwiększenie poziomu sprawności fizycznej uczniów oraz świadomości w zakresie 

konieczności dbania o własny rozwój fizyczny,
• utrwalenie poczucia pewności i wiary we swoje siły i możliwości, 
• nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych i umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. 
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia.

MAŁE GRANTY
 
Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA z  siedzibą  
w Czeladzi ul. Sikorskiego 5  otrzymało dotację w formie „małego grantu” w wysokości  
6 000,00 zł na realizacje zadania: Wycieczka Mazury: działanie sportowo-rekreacyjne. 

W terminie od 8 do 12 czerwca 2014 r. zorganizowano wycieczkę na Mazury dla 
grupy 53 osób. W programie wycieczki grupa zwiedziła m.in. Mikołajki, Gierłoż, Ruciane – 
Nida.  Dzięki  realizacji  zadania  uczestnicy  pokonywali  własne  słabości  skutkujące 
wzrostem poczucia własnej wartości jak i fizycznych możliwości.
Dotację celową przeznaczono na:

• koszty noclegu.

Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację w formie 
„małego grantu” w wysokości  4 400,00 zł na realizacje zadania:  Obchody 90-lecia CKS 
Czeladź. 

28  czerwca  2014  r.  zorganizowano  obchody  90-lecia  Klubu.  Podczas  imprezy 
zorganizowano mecze piłkarskie grup młodzieżowych, seniorów, oraz mecz wieczoru CKS 
Czeladź - BKS Stal Bielsko-Biała oldbojów. Ponadto w ramach imprezy zorganizowano 
również  memoriał  znanego  zawodnika  CKS-u  W.  Trybulca  oraz  wiele  atrakcji  dla 
najmłodszych  gości  przybyłych  na  imprezę  w  postaci  m.in.  dmuchane  zjeżdżalnie, 
trampoliny, malowanie twarzy.
Dotację celową przeznaczono na:

• ochronę,
• sprzęt sportowy (koszulki okolicznościowe),
• oprawę muzyczną (spiker),
• zakup wyżywienia,
• kabaret lub zespoły muzyczne,
• puchary, medale, statuetki, dyplomy.

 
Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało  dotację  w  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  1  110,00  zł na  realizacje 
zadania: Letnia Akademia Sportu: czyli wyjazd dzieci i młodzieży ze szkół czeladzkich na  
obóz rekreacyjno-sportowy promujący zdrowy styl życia. 



W terminie od 4 do 11 sierpnia 2014 r. zorganizowano obóz rekreacyjno-sportowy, 
w którym uczestniczyło  20 osób (zawodników) zamieszkujących Miasto Czeladź. Obóz 
odbył się w Szczyrku.
Dotację celową przeznaczono na:

• transport.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 
z siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  w  formie  „małego  grantu”  
w wysokości  4 000,00 zł na realizacje zadania:  Wycieczka w Pieniny i do Zakopanego:  
działanie sportowo-rekreacyjne.

W terminie od 27 do 29 sierpnia 2014 r.  zorganizowano wycieczkę dla członków 
Stowarzyszenia  tj.  33  osoby  niepełnosprawne  i  17  opiekunów. Podczas  wycieczki 
zwiedzano Zamek w Niedzicy, odbył się rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, zorganizowano 
wycieczkę do Szczawnicy i Krościenka oraz Zakopanego. 
Zadanie przyczyniło się do  rozwoju zainteresowań turystycznych i sportowych, ciekawe 
spędzenie  czasu  wolnego  poprzez  aktywną  formę  rehabilitacji,  poprawę  nastroju 
uczestników,  wyzwolenie  większej  aktywności  i  zaradności  życiowej  osób 
niepełnosprawnych. 
Dotację celową przeznaczono na:

• transport.

Klub Sportowy Górnik Piaski z siedzibą w Czeladzi  ul.  Mickiewicza otrzymał dotację  
w formie „małego grantu” w wysokości   7 000,00 zł na realizacje zadania:  Cykl imprez 
z okazji 90-lecia Klubu Sportowego Górnik Piaski.

W  ramach  obchodów  90-lecia  Klubu  na  stadionie  Górnika  Piaski  zrealizowano 
imprezy, które odbyły się w dniach 30-31 sierpień 2014 r. oraz 6-7 wrzesień 2014 r.  
Impreza w dniach 30-31 sierpień 2014 r.:

• koncert Hip Hop
• karaoke
• gry i zabawy dla dzieci
• zawody sportowe

Impreza w dniach 6-7 wrzesień 2014 r.:
• impreza taneczna z zespołem
• karaoke
• mecz z Ruchem Radzionków
• mecz oldbojów Górnik Piaski – Sarmacja Będzin
• pokaz fajerwerków
• tort i poczęstunek 
• gry i zabawy dla dzieciątka

Dotację celową przeznaczono na:
• opiekę medyczną,
• konferansjera,
• wyżywienie, usługa gastronomiczna, art. spożywcze,
• zespoły muzyczne,
• scenę, nagłośnienie, oświetlenie,
• obsługę administracyjną i księgową,
• promocję, druki, foto.

Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał również dotację 
w formie „małego grantu” w wysokości  4 300,00 zł na realizacje zadania:  Zakończenie 
lata z CKS Czeladź. 



W ramach realizacji  zadania  20 września 2014 r.  na  stadionie w Czeladzi  przy  
ul.  Sportowej  zorganizowano  pożegnanie  lata  z  CKS  Czeladź.  W  ramach  imprezy  
w  godzinach  porannych  odbył  się  II  turniej  KlimaInstal  CUP,  w  której  uczestniczyło  
5 drużyn. W godzinach popołudniowych zorganizowano konkurs karaoke dla wszystkich 
chętnych mieszkańców naszego miasta, który odbył się w kawiarni w hali MOSiR.  
Dotację celową przeznaczono na:

• protokolantów,
• opłaty sędziów,
• wodę mineralną,
• wyżywienie, kiełbaski, karczek, słodycze itp.,
• oprawę muzyczną (spiker),
• obsługę karaoke,
• DJ,
• puchary, medale, statuetki, dyplomy,
• nagrody indywidualne,
• promocję, druki, foto.

Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację w formie 
„małego grantu” w wysokości  2 600,00 zł na realizacje zadania:  V Turniej Gwiazdkowy. 

Celem realizacji zadania była organizacja V Turnieju Gwiazdkowego, który odbył się 
20 grudnia 2014 r. w hali  Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Czeladzi.  Podczas 
Turnieju  zgłoszone  drużyny  amatorskie  rywalizowały  ze  sobą  w  piłce  nożnej  halowej 
natomiast w kawiarni MOSiR zorganizowano karaoke oraz gry i zabawy dla dzieci. 
Dotację celową przeznaczono na:

• opiekę medyczną,
• protokolantów,
• opłaty sędziów,
• wodę mineralną,
• wyżywienie, catering,
• oprawę muzyczną (spiker),
• obsługę karaoke,
• puchary, medale, statuetki, dyplomy,
• nagrody indywidualne,
• promocję, druki, foto.

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało  dotację  w  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  1  050,00  zł na  realizacje 
zadania: Mikołaj z AGATSU czyli promocja sportowego stylu życia. 

4  grudnia  2014 r.  zorganizowano w hali  Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  
w  Czeladzi  imprezę  pt.  „Mikołaj  z  Agatsu”,  podczas  której  rozdano  35  par  rękawic 
bokserskich  dzieciom  mieszkającym  w  Czeladzi  a  trenującym  w  sekcji  kickboxing  
w MOSIR Czeladź.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup rękawic.  



INNE FORMY WSPÓŁRACY
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/383/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2008  
r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  
oraz terenów będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź  
w  roku  2014  nieodpłatnie  udostępniono  siedziby  następującym  organizacjom 
pozarządowym:  
Siedziba przy ul. Szpitalnej 5 
-        Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1
-        Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi
-        Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
-        Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
Siedziba w placówkach oświatowych (spotkania)
– Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
– Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (MZS)
– Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić" (MZS)
– Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi (G3)
Siedziba przy ul. 1-go Maja 27 (spotkania)
-        Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi
-        Związek Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów
Siedziba przy ul. Zwycięstwa 6
-        Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Nowe” 
Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8
-        Klub Abstynenta “Metamorfoza”
-        Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
Siedziba przy ul. Sportowej 2
-        Miejski Czeladzi Klub Sportowy
-        Czeladzki Klub Sportowy 
-        Stowarzyszenie Kibiców CKS Czeladź 
-        Miejski Szkolny Związek Sportowy
-        Akademia Piłki Nożnej Czeladź 
-        Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi
-        Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi
-        Terenowa Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn”
-        Stowarzyszenie „KARAOKE”
Siedziba przy ul. Mickiewicza
-        Klub Sportowy “Górnik Piaski”
Siedziba przy ul. Norwida 11
-        Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 

(umowa użyczenia)

ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
 

I.  Gminny  Program  Profilaktyki  Zdrowotnej  dla  Miasta  Czeladź  na  lata  2013-2015  
(dz. 851, 85195):
Zadanie 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z:
1. Zakupiono koszulki oraz zapewniono transport uczestnikom na XI Powiatową Olimpiadę 
Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA 2014” Olimpiada odbyła się w dniu 19.09.2014 r.  
w Będzinie-Łagiszy – organizatorem Olimpiady jest  Powiatowe Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo „SZANSA”.



II. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Czeladź 
na rok 2014 (dz. 851, 85154):
Zadanie  3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  szczególności  wśród  dzieci  
i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  a  także  działań  
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –  
wychowawczych i socjoterapeutycznych z:
1. Związkiem  Harcerstwa  Polskiego  –  Krąg  Seniorów,  z  którym  zorganizowano 
wypoczynek dla dzieci w ramach “Nieobozowej Akcji Letniej” oraz podczas “Harcerskiej  
Akcji Zima”.
2. Dla  dzieci  uczęszczających  na  świetlicę  profilaktyczną  prowadzoną  przez 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

• zakupiono paczki dla dzieci z okazji Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia.
• zamówiono wykonanie zabudowy meblowej dla potrzeb Świetlicy Profilaktycznej.
• zapewniono pobyt w Suchym k/Zakopanego dla  10 dzieci uczęszczających 

na Świetlicę Profilaktyczną w terminie od 12 do 25 lipca 2014 r.
3. Zakupiono nagrody (art. spożywcze) dla dzieci i młodzieży uczestniczących 
w imprezie sportowo – rekreacyjnej o charakterze profilaktycznym (zawody wędkarskie) 
organizowanej przez Polski Związek Wędkarski – Zarząd Koła Nr 6 w Czeladzi z okazji 
Dnia Dziecka.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  
rozwiązywaniu problemów alkoholowych z:
1. Zapewniono przewóz w dniu 31 sierpnia 2014 r. dla 35 członków Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Czeladzi na „XXIII Ogólnopolski Przegląd 
Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO 2014” do Olsztyna k/Częstochowy. 
2. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu 
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2014”  –  Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.

III.  Bieżąca  działalność  kulturalno-edukacyjnej  prowadzona  w  czeladzkich  placówkach 
oświatowych (dz. 801, 80195):
1. Pokryto koszty  transportu dla dzieci z  parafii  Św. Wojciecha w Czeladzi do Parafii 
Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu - Diecezjalny Dzień Młodzieży 12 kwiecień 2014 r. 

Naczelnik
Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej

mgr Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

 
 
 
 

 

 
Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych złożonych przez 

organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w roku 2014.


	 
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
	MAŁE GRANTY 
	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. Lwowska 2 otrzymało dotację w formie „małego grantu” w wysokości 2 962,00 zł na realizację zadania: Mamy fascynujące zainteresowania: nie bierzemy.
	1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA mały grant w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadania: Wycieczka Mazury: działanie sportowo-rekreacyjne.
	2. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 4 400,00 zł na realizację zadania: Obchody 90-lecia CKS Czeladź.
	MAŁE GRANTY

