
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

 

Czeladź, maj 2018 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 2017 następujące zadania:
 
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2017  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła 150 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

1. Stowarzyszenie  Moc Wsparcia  dotacja w wysokości  8 750,00 zł  na realizację
zadania: Czeladzka Akademia Rodzica – etap promocyjny 

2. Stowarzyszenie Moc Wsparcia  dotacja w wysokości  15 500,00 zł  na realizację
zadania: Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi

3. Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  dotacja  w  wysokości  86  866,38  zł  na
realizację zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie

4. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym dotacja  w  wysokości  22  333,39 zł na  realizację  zadania:  Ośrodek
Wsparcia Rodziny

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Klub Abstynenta Metamorfoza mały grant w wysokości 1 950,00 zł na realizację

zadania: Kim  jestem?  Jaki  jestem?  Co  pomaga  i  przeszkadza  w  zdrowieniu  –
warsztaty pracy nad poznawaniem siebie

2. Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy mały  grant  w  wysokości  4  380,00  zł  na
realizację  zadania: Piknik  rodzinny.  Impreza sportowo-rekreacyjna  o charakterze
profilaktycznym

3. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym mały grant w wysokości  4 000,00 zł  na realizację zadania: Rodzinne
wsparcie:  Wycieczka  profilaktyczno  -  socjoterapeutyczna  do  Krynicy  Zdrój  –
Wieliczki – Niepołomic oraz Wiśnicza

4. Klub Abstynenta Metamorfoza mały grant w wysokości 1 950,00 zł na realizację
zadania: Stawka  większa  niż  życie  –  zyski  i  straty  wynikające  z  mojego
uzależnienia. Co zabrało mi uzależnienie i jaki jest rozmiar destrukcji mojego życia

5. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym mały grant w wysokości  1 900,00 zł  na realizację zadania: Rodzinne
wsparcie – integracyjne spotkanie z Mikołajem

OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  8  750,00  zł na  realizację  zadania:
Czeladzka Akademia Rodzica – etap promocyjny.
Głównym celem projektu  była  poprawa  sytuacji  dzieci  z  rodzin  zagrożonych  patologią
społeczną (w tym z problemem uzależnienia). Zadanie realizowane było poprzez promocję
oferty  Czeladzkiej  Akademii  Rodzica  w  zakresie  modelowania  pozytywnych  wzorców
rodzicielskich oraz propagowanie prawidłowych metod wychowawczych. 
Realizacja  zadania  wpłynęła  na  wzrost  wiedzy  mieszkańców  Czeladzi  na  temat
dostępności  na  terenie  miasta  oferty  wsparcia  dla  rodziców  małych  dzieci.  Poprzez
oddziaływanie  projektu  mieszkańcy  nabyli  wiedzę  na  temat  propagowanych  metod
wychowawczych i możliwościach wzmocnienia swoich kompetencji w tym zakresie. 



Rezultaty zadania, które osiągnięto to przede wszystkim: 
• wydrukowano i rozdystrybuowano 500 ulotek, 150 plakatów, 2 roll-upy promocyjne
• wyeksploatowano 3 banery oczkowe, 4 bilbordy.

Dotację celową przeznaczono na:
1. opracowanie graficzne materiałów kampanii 
2. wydruk plakatów 
3. wydruk ulotek 
4. wydruk banerów oczkowych 
5. wydruk roll-upów 
6. wydruk bilbordów z montażem 
7. wydruk plakatów wielkoformatowych (wiaty przystankowe)

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 15  500,00  zł na  realizację  zadania:
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi.
Celem  zadania  było  przede  wszystkim  zabezpieczenie  dziecka  przed  dalszym
doświadczaniem przemocy ze strony bliskich i doświadczaniem innych sytuacji trudnych
w  rodzinie,  poprzez  udzielanie  specjalistycznego  wsparcia.  Dzięki  realizacji  zadania
zorganizowano:

• wsparcie  psychologiczne  (konsultacje  indywidualne,  rodzinne)  i  interwencyjne
w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży,

• złagodzenie  u  dzieci  i  młodzieży  zgłaszających  się  po  pomoc  negatywnych
skutków związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie.

Działania projektu kierowane były do dzieci i  młodzieży w wieku od 0 do 17 lat,  które
doświadczały przemocy w rodzinie.  W związku z  systemowym rozumieniem problemu
przemocy w rodzinie oferta była kierowana do rodzin  znajdujących się w sytuacji trudnej,
kryzysowej,  w szczególności  do rodziców rekrutujących się  z grupy ryzyka stosowania
przemocy  wobec  dzieci  (np.  z  powodu  uzależnień,  dotychczasowych  doświadczeń
z przemocą). Zadanie realizowane było na terenie Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6, gdzie
wykorzystywane były dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do pracy z dziećmi.
Centrum Profilaktyki  i  Psychoterapii  Więzi  udzielało  wsparcia  w  następujących  dniach
i godzinach:
wtorki od 15.00 – 19.00
piątki od 16.00 – 20.00
soboty od 8.00 – 13.00
W  sytuacjach  konieczności  przyjęcia  większej  ilości  osób  godziny  Centrum  były
wydłużane. Terminy spotkań/konsultacji były ustalane telefonicznie.
W  ramach  realizacji  tego  zadania  przeprowadzono  180  godzin  wsparcia  (konsultacji
psychologicznych, interwencji  kryzysowej)  dla 61 odbiorców – 22 dzieci  i  39 dorosłych
(rodziców/opiekunów).
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla terapeuty 
2. wynagrodzenie dla psychologa, terapeuty 
3. wynagrodzenie dla interwenta kryzysowego
4. wynagrodzenie dla księgowej.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 86 866,38 zł na realizację zadania: Ruch
rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie.
Zadanie miało na celu prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych oraz organizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.
Zajęcia prowadzone były z różnych dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, koszykówka,



siatkówka, tenis stołowy, lekka atletyka, badminton, pływanie oraz szachy. Zajęcia te miały
walory wychowawcze, przeciwdziałały wadom postawy, przeciwdziałały agresji, patologiom
społecznym,  kształtowały  umiejętność  organizowania  i  aktywnego  spędzania  czasu
wolnego.  Organizowane  zajęcia  odbywały  się  systematycznie,  a  dostęp  do  nich  był
powszechny.  Z  zajęć  skorzystały  dzieci  i  młodzież  pochodząca  z  różnych  środowisk
rodzinnych,  w tym z rodzin ubogich i  trudnych,  często patologicznych /rozbite  rodziny,
zagrożenie  alkoholizmem,  agresją/.  Zajęcia  służyły  integracji  społecznej.  W  zajęciach
uczestniczyło około 620 uczniów z czeladzkich placówek oświatowych. Zajęcia odbywały
się  na  obiektach  szkolnych  lub  miejskich,  a  prowadzone  były  przez  doświadczonych
nauczycieli  posiadających  uprawnienia  instruktorskie  i  sportowe  z  różnych  dyscyplin
sportowych. Łącznie w roku 2017 zrealizowano 2048 godzin zajęć pozalekcyjnych.
Ponadto  w  ramach  tego  zadania  uczniowie  z  czeladzkich  szkół  uczestniczyli
w  organizowanych  imprezach  sportowo-rekreacyjnych  o  charakterze  profilaktycznym
w tym m.in.:

• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
• III Grand Prix Czeladzi w badmintonie
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
• IV Grand Prix Czeladzi w badmintonie
• XIX Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
• V Grand Prix Czeladzi w badmintonie
• Mistrzostwa Czeladzi w biegach na orientację szkół podstawowych i gimnazjalnych 
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  drużynowych  zawodach  lekkoatletycznych  szkół

gimnazjalnych 
• Mistrzostwa Czeladzi w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych
• Szkolne Igrzyska Sportowe w piłce nożnej drużyn klasowych – kategoriach klas 1-3,

4-6 szkół podstawowych i 1-3 szkół gimnazjalnych 
• Mistrzostwa Czeladzi w biegach przełajowych im. Edwarda Maczugi
• III Olimpiada LA im. Henryka Grabowskiego
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych 
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  siatkówce  plażowej  dziewcząt  i  chłopców  szkół

gimnazjalnych
• Mistrzostwa  powiatowe  w koszykówce  chłopców szkół  podstawowych  o  Puchar

Ślaskiego Kuratora Oświaty
• Mistrzostwa  powiatowe  w  tenisie  stołowym  dziewcząt  i  chłopców  szkół

podstawowych o Puchar Ślaskiego Kuratora Oświaty
• Mistrzostwa półfinału wojewódzkiego w koszykówce chłopców szkół podstawowych

o Puchar Ślaskiego Kuratora Oświaty
• Mistrzostwa Czeladzi w sztafetowych biegach przełajowych
• Mistrzostwa Czeladzi w mini piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi szkół podstawowych kl. 7 i starsi w piłce nożnej chłopców
• XX Memoriał im. Józefa Pawełczyka
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  szachach  dziewcząt  i  chłopców szkół  podstawowych  –

Igrzyska Dzieci – kl. 6 i młodsi
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  szachach  dziewcząt  i  chłopców szkół  podstawowych  –

Igrzyska Dzieci – kl. 7 i starsi
• I Grand Prix Czeladzi w badmintonie
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej dziewcząt kl. 6 i młodsi 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt i chłopców – igrzyska młodzieży



• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców – igrzyska młodzieży
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci
• II turniej  Grand Prix Czeladzi w badmintonie
• Mistrzostwa Czeladzi mini koszykówce dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci
• Mistrzostwa Czeladzi mini koszykówce dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży 

Dla  uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych zakupiono puchary,  medale  i  dyplomy
natomiast dla uczestników finałów wojewódzkich zakupiono koszulki sportowe. Podczas
imprez  promowany  był  zdrowy  styl  życia  bez  nałogów,  dzięki  imprezom  uczestnicy
nabywali  umiejętności  współdziałania  w  grupie,  kształtowali  swoje  poczucie
odpowiedzialności  za bezpieczeństwo swoje i  innych,  kształtowali  swoją odporność na
sytuacje stresowe oraz rozładowywali negatywne emocje. 
Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla nauczycieli 
2. Zatrudnienie pielęgniarki 
3. Delegacje sędziowskie dla nauczycieli, sędziów 
4. Zakup medali 
5. Zakup dyplomów 
6. Zakup pucharów
7. Zakup koszulek 
8. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej NNW
9. Zakup dzienniczków zajęć 
10.Zakup piłek do koszykówki 
11. Zakup piłek do siatkówki 
12.Zakup piłek do piłki ręcznej 
13.Zakup piłek do piłki nożnej 
14.Zakup rakiet do badmintona 
15.Zakup lotek do badmintona 
16.Zakup piłeczek do tenisa stołowego 
17.Zakup rakiet do tenisa stołowego 
18.Wynagrodzenie dla księgowej 
19.Wynagrodzenie dla obsługi merytorycznej zadania 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości 22 333,39 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia Rodziny.
W  ramach  tego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych  otrzymały  wsparcie
i profesjonalną pomoc prawną (38 godzin) i psychologiczną (76 godzin). Udzielane były
porady z zakresu rehabilitacji, leczenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ponadto
zapewniono  organizację  zajęć  ogólno-usprawniających  i  relaksacyjnych  dla
podopiecznych w tym m.in.  zajęcia na basenie (38 godzin) oraz zajęcia ruchowe oraz
nording walking  (114 godzin). Przez cały rok w siedzibie stowarzyszenia odbywały się
zajęcia terapii zajęciowej (176 godzin). W roku 2017 z działalności oferowanej w ramach
tego  zadania  skorzystało  około  90  środowisk  rodzinnych  z  terenu  Będzina,  Czeladzi,
Sosnowca  o  niskim  statusie  materialnym.  Realizacja zadania przyczyniła  się  do
wyzwolenia większej aktywności społecznej  i zaradności życiowej środowiska osób
niepełnosprawnych, poprawę relacji interpersonalnych członków rodzin dysfunkcyjnych,
rozwoju zainteresowań, podopieczni nabrali wiary we własne możliwości, poprawili swój
stan zdrowia i kondycję psychiczną.  Dzięki  zadaniu  zabezpieczano  czas wolny
podopiecznych jak również ich rodzin.
Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla instruktora terapii zajęciowej 



2. Wynagrodzenie dla prawnika 
3. Wynagrodzenie dla psychologa 
4. Wynagrodzenie dla ratownika podczas zajęć relaksacyjnych na basenie 
5. Wynagrodzenie dla instruktora zajęć ruchowych 
6. Zakup emulsji akrylowej (podkład) 
7. Zakup farb akrylowych (kolorowe) 
8. Zakup papieru ksero 
9. Zakup papieru ksero mix (kolorowy) 
10.Zakup papieru wizytówkowego 
11. Zakup pistoletu klejowego 
12.Zakup kleju do pistoletu 
13.Zakup szpilek  zwykłych 
14.Zakup nożyczek ozdobnych 
15.Zakup nożyczek biurowych 
16.Zakup kleju Magik 
17.Zakup złotolu 
18.Zakup kleju do decoupage 
19.Zakup lakieru do decoupage 
20.Zakup krepiny 
21.Zakup gąbki ściernej 
22.Zakup wykałaczek
23.Zakup form styropianowych 
24.Zakup tuszu do drukarki 
25.Zakup bloku do flipchartów 
26.Zakup markerów 

MAŁE GRANTY 

Klub Abstynenta Metamorfoza z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 otrzymało
dotację („mały grant”) w wysokości 1 950,00 zł  na realizację zadania:  Kim jestem? Jaki
jestem? Co pomaga i  przeszkadza w zdrowieniu – warsztaty pracy nad poznawaniem
siebie.
Dzięki realizacji  zadania zorganizowano warsztaty, dla osób uzależnionych od alkoholu.
Warsztaty  prowadzone były  przez  psychologa,  posiadającego  odpowiednie  kwalifikacje
oraz  doświadczenie  w  pracy  z  osobami  uzależnionymi.  Przeprowadzonych  zostało
39 godzin warsztatów, które odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia K.A.”Metamorfoza”,
w każdy wtorek od godziny 17.00 do 20.00 w terminie od 24 kwietnia do 19 lipca 2017 r. 
Głównym celem zadania było utrzymywanie trzeźwości osób uzależnionych od alkoholu
warsztaty  prowadzone  były  dla  mieszkańców Czeladzi  oraz  osób  z  miast  ościennych,
którzy należą do K.A. „Metamorfoza”. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzenie warsztatów.

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymało
dotację („mały grant”)  w wysokości  4 380,00 zł  na realizację zadania:  Piknik rodzinny.
Impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze profilaktycznym
Zadanie zrealizowane zostało 20 czerwca 2017 r. Impreza w formie pikniku odbyła się
na boiskach przy Miejskim Zespole Szkól w Czeladzi. Piknik miał na celu integrację dzieci
z  rodzicami  poprzez  aktywne  spędzenie  czasu  na  sportowo,  naukę  poprzez
wielozmysłową zabawę w plenerze,  upowszechnienie sportu wśród dzieci  i dorosłych,
promocję pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play.



Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:
1. zakup wody mineralnej
2. zakup soków
3. zakup nagród
4. zakup gier planszowych i edukacyjnych
5. zakup kredek
6. zakup papieru ksero
7. zakup medali
8. plakaty
9. wynagrodzenie dla Klauna

Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  („mały  grant”)
w  wysokości  4  000,00  zł na  realizację  zadania:   Wycieczka  profilaktyczno  -
socjoterapeutyczna do Krynicy Zdrój – Wieliczki – Niepołomic oraz Wiśnicza.
Zadanie  realizowane było  od  24 sierpnia  do  26 sierpnia  2017 r.  Zadanie  polegało  na
organizacji  wycieczki  dla  52  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  opiekunami  (członkowie
Stowarzyszenia) do Krynicy Zdrój.  Podczas wyjazdu zorganizowane zostały 2 spotkania
warsztatowe z psychologiem dla rodzin uczestniczących w wycieczce. 
Głównym  celem  a  zarazem  Misją  tego  zadania  było  alternatywne  spędzenie  czasu
wolnego rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi poprzez poznawanie wielu
regionów  bardzo  różniących  się  od  okolicy,  w  której  mieszkają.  Nadrzędnym  celem
zadania było  promowanie pozytywnych,  dobrych wzorców życia rodzinnego. Wzajemna
pomoc  i  wsparcie  w  pokonywaniu  trudności,  przełamywanie  wewnętrznych  barier
psychicznych  i  fizycznych  oraz działanie na rzecz wyrównywania  szans.  Kształtowanie
umiejętności dialogu, komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania konfliktów. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów transportu.

Klub Abstynenta Metamorfoza z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 otrzymało
dotację („mały grant”) w wysokości 1 950,00 zł na realizację zadania: Stawka większa niż
życie – zyski i straty wynikające z mojego uzależnienia. Co zabrało mi uzależnienie i jaki
jest rozmiar destrukcji mojego życia.
Zadanie realizowane było w formie warsztatowo – edukacyjnej. Zajęcia prowadzone były
przez psychologa specjalistę psychoterapii uzależnień i współuzależnień. Głównym celem
zadania  była  pomoc  uczestnikom  poprzez  edukację  oraz  pracę  własną  w  postaci
warsztatów,  lepsze  zrozumienie  siebie  i  uświadomienie  konsekwencji  wynikających
z uzależnienia w różnych obszarach życia, co sprzyja z kolei utrzymaniu abstynencji. 
Przeprowadzono 39 spotkań, zajęcia realizowane były w siedzibie Klubu we wtorki od dnia
2 października do 29 grudnia 2017 r. w godzinach od 17.00 – 20.00. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzenie warsztatów.

Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  („mały  grant”)
w  wysokości  1  900,00  zł na  realizację  zadania:   Rodzinne  wsparcie  –  integracyjne
spotkanie z Mikołajem.
Zadanie  zrealizowane  zostało  9  grudnia  2017  r.  podczas  organizacji  spotkania
integracyjnego  z  okazji  Mikołaja.  Spotkanie  zorganizowane  było  w  siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Norwida 11. W zabawie Mikołajkowej uczestniczyło ok 90 osób
tj.  podopiecznych Stowarzyszenia wraz z opiekunami.   Podczas spotkania zapewniono
wiele  atrakcji  w  tym  m.in.  wspólne  -  integracyjne  zabawy,  które  miały  wpływ  na



rozładowanie negatywnych emocji, stresu oraz pozwoliło na  atrakcyjne spędzenie  czasu
wolnego.  Głównym  celem a  zarazem Misją  tego zadania  było  alternatywne  spędzenie
czasu wolnego rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi poprzez zacieśnianie
więzi  rodzinnych.  Nadrzędnym celem zadania  było  promowanie  pozytywnych,  dobrych
wzorców  życia  rodzinnego.  Wzajemna  pomoc  i  wsparcie  w  pokonywaniu  trudności,
przełamywanie  wewnętrznych  barier  psychicznych  i  fizycznych  oraz działanie na rzecz
wyrównywania szans. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. zakup poczęstunku oraz paczek mikołajkowych.

II.  Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2017  na  realizację  zadania  publicznego
pt.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób wynosiła 93 160,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  w  Sosnowcu dotacja  w  wysokości

4 322,80 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny „Senior-fotograf”
2. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  w  Sosnowcu  dotacja  w  wysokości

5 567,50 zł na realizację zadania: Czeladź „Miejsce Przyjazne Seniorom”
3. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości  73 400,00 zł  na realizację

zadania: Świadomy rodzic = bezpieczna rodzina 

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu mały grant  w wysokości

9 740,00 zł na realizację zadania: Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj”

OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  w  Sosnowcu  z  siedzibą  w  Sosnowcu  przy
ul.  Wojska  Polskiego  75/1 otrzymało dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości
4 322,80 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny „Senior-fotograf”.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące jakościowo rezultaty: 

• pobudzono  wrażliwość  artystyczną  seniorów  oraz  zachęcano  ich  do
zaprezentowania twórczości  w dziedzinie fotografii  seniorów związanej  z życiem
i środowiskiem osób starszych - (17 uczestników wzięło udział w konkursie);

• dzięki zorganizowanej wystawie od 13.11.2017 r. do 20.12.2017 r. z nadesłanych
zdjęć  na  Placu  Vianney'a  w  Czeladzi,  pobudziliśmy  zainteresowanie  życiem
i  środowiskiem  osób  starszych  w  ramach  szerszej  społeczności  oraz
zaprezentowaliśmy twórczość w dziedzinie fotografii  seniorów, (wystawa składała
się z 16 plansz które zawierały 56 zdjęć uczestników konkursu a w dniu Finału
Konkursu obejrzało ją 265 osób);

• podczas zorganizowanego finału udało nam się zintegrować  środowiska seniorów,
a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
(w Finale zorganizowanej w Kopalni Kultury uczestniczyło 265 osób);

• rozwinęliśmy  wrażliwość  artystyczną  seniorów  dzięki  satysfakcji  czerpanej
z  prezentacji  własnej  twórczości  i  nagradzania  prac  uznanych  za  najlepsze
(w  ramach  konkursu  wyłoniono  6  zwycięzców  tzn.:  przyznano  1,2,3  miejsca
w dwóch kategoriach);

• dzięki wręczonym ciekawym nagrodom i upominkom pobudziliśmy osoby starsze
do  podejmowania  zadań  twórczych  np.:  poprzez  udział  w  organizowanym
konkursie.



Dotację celową przeznaczono na:
1. opracowanie graficzne 
2. druk materiałów promocyjnych 
3. druk na płytach o grubości 3mm 
4. poczęstunek dla uczestników finału 
5. zakup statuetek szklanych 
6. kwiaty dla uczestników 
7. nagrody dla laureatów  
8. kubki z logiem 

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  w  Sosnowcu  z  siedzibą  w  Sosnowcu  przy
ul.  Wojska  Polskiego  75/1 otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości
5 567,50 zł na realizację zadania: Czeladź „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
W wyniku realizacji zadań osiągnięto następujące rezultaty:
-  promowanie  miejsc  przyjaznym  seniorom  oraz  działań  instytucji  które  poprzez
stosowanie  odpowiednich  rozwiązań  architektonicznych  oraz  oferowanie  odpowiednich
produktów,  usług  i  zniżek,  przyczyniają  się  do  tego  że  osoby  starsze  traktowane  są
w sposób godny i czują się potrzebne oraz dowartościowane (wydrukowano 1168 ulotek
z informacjami  o  zgłoszonych miejscach przyjaznych seniorom oraz zmontowano film
który został zamieszczony na facebooku i na stronie www.wsparcieczeladz.pl  z seniorami
w roli głównej, którzy promowali zgłoszone przez siebie miejsca do konkursu),
-  wręczone certyfikaty były dla takich miejsc uhonorowaniem ich działań, czyli  to takie
miejsca w których seniorzy najbardziej lubią spędzać wolny czas i polecają innym w nich
wizytę ze względu na dostrzeganie potrzeb osób starszych (podczas gali Finałowej zostały
wręczone 2 szt szklane Certyfikaty).
Realizacja  zadania  doprowadziła  do  tego,  iż  mieszkańcy  zainteresowali  się  życiem
i środowiskiem osób starszych, a finał konkursu był integracjom środowisk działających na
rzecz  osób  starszych  tj.:  organizacje  pozarządowe,  kluby  seniora,  rady  seniorów
instytucje i osoby fizyczne zajmujących się osobami starszymi (w Finale Konkursu wzięło
udział 256 osób).
Dotację celową przeznaczono na:

1. opracowanie graficzne 
2. druk 
3. nagranie filmu
4. zakup szklanych certyfikatów 
5. zakup kwiatów 
6. zakup nagród 
7. kubki z logiem 
8. wynagrodzenie prowadzącego Finał 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 73  400,00  zł na  realizację
zadania: Świadomy rodzic = bezpieczna rodzina.
Zadanie realizowane było dla mieszkańców Czeladzi w okresie od 17 lipca do 22 grudnia
2017 r. Dzięki realizacji zadania została poprawiona sytuacja dzieci z rodzin zagrożonych
zjawiskiem  przemocy  w  rodzinie  poprzez  zwiększenie  świadomości  społecznej
mieszkańców  Czeladzi.  Cel  zadania  został  osiągnięty  poprzez  realizację  celi
szczegółowych projektu:

1.  zwiększono  świadomość  mieszkańców  i  specjalistów  na  temat  zjawiska
krzywdzenia dzieci

http://www.wsparcieczeladz.pl/


Zrealizowano  działania: rozpowszechniono  300  szt.  ulotek  (ulotki  tematyczne);
rozpowszechniono 200 szt. plakatów (plakaty tematyczne); zorganizowano jeden festyn
oraz  jeden  happening;  opublikowano  10  informacji  prasowych;  w  dniu  23.09.2017  r.
zorganizowano  konferencję popularno-społeczną inaugurującą kampanię, przygotowano
i  wyprodukowano  tematyczne  materiały  edukacyjne  dla  mieszkańców uczestniczących
w oferowanych zajęciach. Do promocji działań została użyta strona www Urzędu Miasta
Czeladź, lokalna gazeta samorządowa "Echo Czeladzi", kanał Miasta na FB, strona www
kampanii oraz FB Stowarzyszenia Moc Wsparcia (współrealizującego zadanie).
W ramach działań mających na celu zwiększenie świadomości i  gotowości do podjęcia
interwencji  wśród  specjalistów  pracujących  z  dziećmi  i  ich  rodzinami  zostały
zorganizowane  dwa  tematyczne  szkolenia  dla  dwóch  grup  szkoleniowych  w  łącznym
wymiarze 64h.
Jako  element  rozwojowy  dla  specjalistów  mających  kontakt  ze  zjawiskiem  przemocy
zrealizowano 40h superwizji.

2. zwiększono dostęp do oferty działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu
zapobiegania  powielaniu  złych  wzorców  rodzinnych  oraz  propagowania
prawidłowych metod wychowawczych 

• zrealizowano 15h treningu relacji przywiązaniowej  
• zrealizowano 10h spotkań rozwojowo-warsztatowych 
• zrealizowano 48h coachingu rodzicielskiego 
• w okresie  od  września  2017  r.  do  grudnia  2017  r.  realizowano  działania

w ramach Klubu rodzinnego 
• zrealizowano 36h zajęć warsztatowych dla rodziców małych dzieci 
• ponadto  zwiększono  wśród  rodziców  umiejętności  radzenia  sobie

w sytuacjach kryzysowych 
• zrealizowano 30h grupy psychoedukacyjnej 
• zrealizowano zajęcia grupowe dla dzieci w łącznym wymiarze 20h 
• zrealizowano 40h zajęć wspierających zasoby

Dotację celową przeznaczono na:
1. realizację kampanii informacyjnej
2. superwizję dla specjalistów
3. warsztaty dla specjalistów
4. trening relacji przywiązaniowej 
5. trening relacji przywiązaniowej (zakup sprzętu na potrzeby treningu)
6. spotkania rozwojowo-warsztatowe
7. coaching rodzicielski
8. realizacja działań w ramach Klubu Rodzinnego
9. cykl warsztatów dla rodziców
10.grupa psychoedukacyjna (wynagrodzenie dla trenerów)
11. grupa psychoedukacyjna (zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia grupy)
12.zajęcia grupowe dla dzieci (wynagrodzenie dla prowadzących)
13.program wspierający zasoby (wynagrodzenie dla prowadzących)
14.wynagrodzenie dla księgowej projektu
15.wynagrodzenie dla obsługi administracyjnej

MAŁE GRANTY

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  w  Sosnowcu  z  siedzibą  w  Sosnowcu  przy
ul.  Wojska Polskiego 75/1 otrzymało  dotację  („małe granty”)  9 740,00 zł  na realizację
zadania: Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj”.
Zadanie polegało na zorganizowaniu gry terenowej  Graj-  Zwiedzaj-  Wygrywaj.   Celem
zadania  było  zapoznanie  uczestników  z  ciekawymi  miejscami  na  rynku  w  Czeladzi



i okolicy, zwrócenie uwagi na informacje zawarte w nazwach ulic, tablicach pamiątkowych,
zapoznanie z ciekawostkami i zagadkami kryjącymi się na Rynku i jego okolicach. Gra
łączyła  w  sobie  elementy  wiedzy  historycznej,  geograficznej,  polonistycznej,  a  także
historii  sztuki.  Celem zadania było również pokazanie alternatywnych metod spędzania
wolnego czasu, integracja grup senioralnych z lokalnym środowiskiem z różnych miejsc
w Czeladzi.  Udział  w grze pozwolił  na identyfikację  ze  swoim miejscem zamieszkania
i  jego historią oraz zachęcił  seniorów, ich rodziny i  przyjaciół  do aktywnego spędzania
czasu.  Była  to  fajna  forma  poznania  Czeladzi  za  pomocą  integracji  gry  i  zabawy.
W pierwszym dniu tj. 30 września 2017r. została uruchomiona dla uczestników gry kolejka
turystyczna,  której  zadaniem  było  dowiezienie  uczestników  do  najbardziej  ciekawych
miejsc w Czeladzi. W drugim dniu tj. 01 października 2017r.  przeprowadzona została gra
na terenie  miasta  Czeladź.  Rozpoczęła  się  od  zarejestrowania  wcześniej  zgłoszonych
drużyn.  Na  potrzeby  gry  utworzony  został  Punkt  Startowy  usytuowany  na  Rynku
w  Czeladzi  i  Punkt  Finałowy  w  Parku  Grabek.   Do  udziału  zgłosiło  się  13  drużyn
(tj.64 osób).
Weryfikacja  i  rejestracja  drużyn  odbyła  się   w  Punkcie  Startowym  w  godz.  od  15.15
do godz. 15.45.  Każda drużyna w momencie potwierdzenia rejestracji otrzymała: kartę do
gry oraz opracowaną na potrzeby gry mapę terenu, latarkę, kamizelki odblaskowe, wodę
mineralną. Start gry odbył się o godz. 16.00  a zakończył o 18:00.  Zadaniem uczestników
gry  było  dotarcie  do   19-  stu   przygotowanych  na  terenie  miasta  Czeladzi  punktów
informacyjnych  i  odszukanie odpowiedzi, zapisując je na  kartę do gry. W punkcie nr 15
uczestnicy gry mogli skorzystać z opieki medycznej. Po wyznaczonej godzinie wszystkie
punkty informacyjne obsługiwane przez organizatorów zostały zamknięte. Na zakończenie
wędrówki drużyny w punkcje informacyjnym nr 19 otrzymały pochodnie, z którą dotarły
do mety.  W Punkcie Finałowym w Parku Grabek dla wszystkich zziębniętych uczestników
i organizatorów gry został przygotowany posiłek w formie grillowanej kiełbasy, pieczonego
ziemniak oraz do picia barszczu czerwonego. Atrakcją zakończenia gry był przygotowany
na ta okazję pokaz ognia.
Dotację celową przeznaczono na:

1. zakup kamizelek odblaskowych z dwustronnym nadrukiem
2. usługa cateringowa – grill
3. zakup latarek
4. opracowanie graficzne
5. wynajęcie kolejki turystycznej
6. zakup wody mineralnej
7. druk mapek
8. zakup podkładek pod karty do gry
9. zakup pochodni 
10.zakup tuszy do drukarki
11. zakup kompletu pucharów
12.zakup upominków dla zwycięskich drużyn



III. Edukacja, oświata i wychowanie
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2017  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Edukacja, oświata i wychowanie wynosiła 30 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” dotacja  w  wysokości

21 205,00 zł  na realizację  zadania:  Wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne  dla
dzieci i rodziców w edukacji i wychowaniu 

2. Stowarzyszenie Czeladź Jest Fajna dotacja w wysokości 3 526,00 zł na realizację
zadania:  Konkurs  Wiedzy  Obywatelskiej  dla  uczniów  czeladzkich  szkół
gimnazjalnych

OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie Czeladź Jest Fajna  z siedzibą w Czeladzi przy ul.  Waryńskiego 26/3
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 3  526,00  zł  na  realizację
zadania: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Zadanie  realizowane  było  od  6  lutego  do  30  czerwca  2017  r.  Celem  zadania  było
zorganizowanie  i  przeprowadzenie  Konkursu  Wiedzy  Obywatelskiej  dla  uczniów
z czeladzkich szkół gimnazjalnych. Konkurs podzielono na dwa etapy: pierwszy etap –
szkolny,  który został   przeprowadzony w marcu  2017 r.  w  3  czeladzkich  Gimnazjach.
W kwietniu 2017 r. odbył się drugi etap konkursu tj. Finał, podczas którego rywalizowała ze
sobą  9  uczniów  (po  3  z  każdego  Gimnazjum).  Dla  3  laureatów  (zwycięzców  finału)
zorganizowano wycieczkę do Warszawy połączoną ze zwiedzaniem Sejmu RP. Zadanie
to  pozwoliło  ukształtować  wśród  uczniów  takie  wartości  demokratyczne  jak:  wolność,
tolerancja, aktywność obywatelska oraz patriotyzm.
Dotację celową przeznaczono na:

1. zakup tonera czarnego do drukarki 
2. dyplomy (zakup papieru twardego ozdobnego) 
3. zakup papieru A4 białego (ryza) 
4. zakup PenDrive
5. zakup Power Bank 
6. zakup Bonów podarunkowych Empik 
7. zakup kubków z logo projektu 
8. zakup toreb 
9. zakup statuetek dla 3 laureatów 
10. transport do Warszawy 
11. przewodnik po Warszawie 
12.ubezpieczenie wycieczki do Warszawy 
13.obsługa administracyjno-księgowa 

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  z  siedzibą  w  Czeladzi
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 21 205,00 zł
na  realizację  zadania:   Wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne  dla  dzieci  i  rodziców
w edukacji i wychowaniu.
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:
1.  wzrosła  umiejętność  wychowawcza  oraz  wiedza  rodzicielska  dot.  prawidłowości
rozwojowych dzieci i sposobów właściwej stymulacji zdolności poznawczych, odbyło się
38 konsultacji psychologicznych, łącznie 76 godzin wsparcia dla rodziców 
2. rozpoznano przyczyny trudności szkolnych u 16 dzieci – przeprowadzono 12,5 godzin
diagnozy pedagogicznej oraz 23 godziny diagnozy psychologicznej
3. na podstawie diagnozy pedagogicznej objęto pomocą dzieci w ramach:



• 63 godziny terapii pedagogicznej indywidualnej – objęto pomocą 15 dzieci
• 10 godzin terapii  pedagogicznej  grupowej – odbyło się 10  godzinnych spotkań,

w których uczestniczyło 4 dzieci
• 31 godzin terapii logopedycznej dla 9 dzieci
• po każdym spotkaniu z dzieckiem  ukierunkowywano rodziców  w pracy z dzieckiem

w domu
4.  wzrosły  zdolności  poznawcze,  nastąpiła  poprawa  funkcjonowania  uczniów,
korzystających z terapii psychopedagogicznej i logopedycznej 
5. nastąpiła zmiana funkcjonowania dziecka w szkole i w domu, dzięki wieloaspektowej
diagnozie, systematycznej pracy terapeutycznej i monitorowaniu postępów – 16 dzieci
Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie psychologa (konsultacje psychologiczne, indywidualne dla 
rodziców) 

2. Wynagrodzenie psychologa (zajęcia warsztatowe, grupowe „Szkoła Rodzica”)
3. Wynagrodzenie psychologa (diagnoza psychologiczna) 
4. Wynagrodzenie pedagoga (diagnoza pedagogiczna) 
5. Wynagrodzenie pedagoga (terapia psychopedagogiczna indywidualna dla dzieci) 
6. Wynagrodzenie logopedy (zajęcia terapii logopedycznej, indywidualne) 
7. Wynagrodzenie pedagoga, terapeuty (zajęcia terapeutyczne, grupowe dla dzieci) 
8. Wynagrodzenie dla księgowej 

IV. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  roku  2017  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiła 85 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych dotacja  w  wysokości  9  819,00 zł

na realizację zadania: Organizacja działań w ramach Industriady 2017
2. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych dotacja  w  wysokości  13  306,50 zł

na realizację zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej 
3. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych dotacja  w  wysokości  17   078,00  zł

na realizację zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz-Masz
4. Stowarzyszenie  Czeladź  Jest  Fajna  dotacja  w  wysokości  21  950,00  zł

na realizację zadania: Wycieczki dla osób po 60 roku życia: Pociąg do Kultury
5. Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału

Okręgowego dotacja w wysokości  4 560,00 zł na realizację zadania: Działalność
zespołu muzyczno - wokalnego Orfeusz w Czeladzi

6. Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi dotacja  w  wysokości  2  600,00  zł na
realizację zadania: Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie” nr 21

7. Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” dotacja
w wysokości 2 350,00 zł na realizację zadania: VII Czeladzkie Spotkanie Plenerowe
Osób Niepełnosprawnych

8. Towarzystwo Powszechne Czeladź dotacja w wysokości 4 800,00 zł na realizację
zadania: Narracje i obrazy górnicze z terenu Czeladzi

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA mały  grant

w wysokości 3 300,00 zł na realizację zadania: Tropem Kopernika – wycieczka do
Torunia i okolic

2. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych mały  grant  w  wysokości  4  731,00  zł
na realizację zadania:  Zorganizowanie koncertu Górniczej Orkiestry Dętej podczas
obchodów Barbórki



OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy ul.  11  Listopada  8
otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 9  819,00  zł  na  realizację  zadania:
Organizacja działań w ramach Industriady 2017.
Zadanie  realizowane było od 1 kwietnia do 15 lipca 2017 r. Celem zadania było przede
wszystkim rozwój turystyki regionalnej poprzez uczestnictwo w Szlaku Zabytków Techniki
Województwa  Śląskiego oraz przywracanie funkcji  użytkowych  zabytkowi  architektury
przemysłowej  i  ponowne  wpisanie  go w tkankę miejską Czeladzi. 10 czerwca 2017 r.
organizowano  w  Galerii  Sztuki  Współczesnej  Elektrownia  Święto  Szklaków  Zabytków
Techniki Industriada 2017 r. 
W ramach tych obchodów zorganizowano m.in.:

• wystawę wielkoformatową fotografii „Człowiek i maszyna” - Marka Lochera  
prezentująca maszyny wyciągowe śląskich i  zagłębiowskich kopalń

• wydano wydawnictwo tzw. Jednodniówkę „Na Saturnie”
• zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowych robotniczych osiedlach

mieszkaniowych kopalń Saturn i Czeladź.
Dotację celową przeznaczono na:

1. Obróbkę fotografii i przygotowanie do druku 
2. Wydruk fotogramów na folii + montaż na płytach PCW 
3. Opracowanie literackie jednodniówki 
4. Opracowanie graficzne i skład komputerowy jednodniówki 
5. Wydruk jednodniówki 
6. Obsługę księgowa

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy ul.  11  Listopada  8
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 13  306,50 zł na  realizację
zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.
W ramach zadania Stowarzyszenie zapewniło organizację koncertów Górniczej Orkiestry
Dętej  podczas  uroczystości  miejskich  oraz  Świąt  Narodowych.  Dzięki  dofinansowaniu
zadania przeprowadzone zostały 3 koncerty, które odbyły się z okazji:

• Święta Narodowego 3 maja
• Industriady 2017 – święta Szlaku Zabytków Techniki
• Święta Narodowego 11 listopada

Koncerty odbywały się przy udziale 22 członków orkiestry.
Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji 3 maja 
2. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji Industriady 2017 
3. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji rocznicy Święta Niepodległości 
4. Obsługę księgowa 

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy ul.  11  Listopada  8
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 17  078,00 zł na  realizację
zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz-Masz.
Głównym celem zadania  była  promocja  zdrowego  trybu  życia,  rozwijanie  umiejętności
tanecznych,  umiejętności  komunikowania  się,  kształtowanie  postaw  prospołecznych,
nauka układów tanecznych. Zadanie polegało na organizacji zajęć tanecznych dla Zespołu
Tanecznego Misz-Masz, w którym ćwiczą dzieci i młodzieży, w pięciu grupach wiekowych
(tancerze  –  w liczbie  80  osób  -  rekrutują  się  spośród  uczniów  szkół  podstawowych,
gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  studentów  uczelni  wyższych).  Zajęcia
prowadzone były na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi, dwa razy w tygodniu
- w środy (7 godzin) i w piątki (4 godziny). Poza treningami Zespół uczestniczył w licznych



festiwalach tanecznych o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz uroczysto-
ściach na terenie miasta i poza jego granicami. 
8 kwietnia 2017 r. w Hali MOSiR w Czeladzi odbył się Uroczysty Koncert z okazji 25-lecia
Zespołu  Misz-Masz.  Podczas koncertu  zaprezentowane zostały nowe etiudy taneczne,
w nowych kostiumach uszytych na ten cel. Zaprezentowano również etiudy z lat ubiegłych.
Tancerki  i  tancerze  otrzymali  w  prezencie  zakupione  maskotki  stanowiące  prezenty
z okazji 25-lecia istnienia Zespołu. Koncert zakończył się poczęstunkiem - tort urodzinowy.
13 czerwca 2017 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi odbył się Uroczysty Koncert dla rodziców
z okazji zakończenia Roku Szkolnego. Po zakończeniu koncertu tancerki i tancerze 
otrzymali dyplomy za całoroczną pracę w Zespole Misz-Masz.
24 czerwca 2017 r. również w Kopalni Kultury zespół otrzymał Nagrodę Miasta Czeladź. 
Dotację celową przeznaczono na:

1. prowadzenie zajęć tanecznych – wynagrodzenie instruktora 
2. koszty transport na festiwale taneczne
3. zakup kostiumów
4. 25-lecie Zespołu: zakup maskatek dla tancerzy
5. 25-lecie Zespołu – zakup tortu urodzinowego  
6. obsługę księgową. 

Stowarzyszenie  Czeladź  Jest  Fajna  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  Waryńskiego  26/3
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 21  950,00  zł  na  realizację
zadania: Wycieczki dla osób po 60 roku życia – Pociąg do Kultury.
Zadanie miało na celu organizację wycieczek na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne,
dzięki którym zostanie ułatwiony dostęp do kultury.  Realizacja zadania trwała od marca do
listopada 2017 r. W ramach zadania zorganizowano siedem wycieczek dla czeladzkich
seniorów, w tym:

• Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Sztuka
teatralna: ”Przepraszam, co Pan tu robi?”

• Teatr Zagłębia w Sosnowcu
• Teatr Śląski w Katowicach
• Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
• Teatr Rozrywki Chorzów
• Sala Widowiskowo-Koncertowa Muza 
• Opera Śląska w Bytomiu. 

Dotację celową przeznaczono na:
1. koszty związane z zakupem biletów wstępu na poszczególne wydarzenia kulturalne
2. pokrycie kosztów transportu 
3. ubezpieczenie uczestników 
4. zapłata za parking.

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Okręgowego
z  siedzibą  w  Katowicach  przy  ul.  3-go  Maja  36 otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta
Czeladź w wysokości 4 560,00 zł na realizację zadania: Działalność zespołu muzyczno -
wokalnego Orfeusz w Czeladzi.
Zadanie miało na celu organizowanie prób oraz koncertów zespołu muzyczno - wokalnego
„Orfeusz” w Czeladzi. Zespół koncertował podczas uroczystości miejskich, popularyzując
amatorską twórczość artystyczną. W roku 2017 zorganizowano następujące koncerty:

• marzec 2017 r. - Dzień Kobiet
• maj 2017 r. - Dzień Matki
• czerwiec 2017 r. - Dni Czeladzi
• wrzesień 2017 r. - pożegnanie lata (Dzień Seniora)
• listopad 2017 r. - Święto Niepodległości



• grudzień 2017 r. - kolędy i pastorałki
Zespół składał się z 19 członków. 
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla instruktora zespołu 

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi siedzibą w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 2  600,00  zł na  realizację  zadania:
Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie 21/2017”.
Wydawnictwo pt. Zeszyty Czeladzkie numer 21/2017 miało na celu popularyzację wiedzy
o Czeladzi: o jej przeszłości i dniu dzisiejszym, o ludziach ważnych dla przeszłości miasta
i jego rozwoju. 
Dotację celową przeznaczono na:

1. druk zeszytu.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA”  siedzibą w Czeladzi
przy  ul.  Sikorskiego  5 otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości
2  350,00  zł  na  realizację  zadania:  VII  Czeladzkie  spotkanie  plenerowe  osób
niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie przy realizacji tego zadania zrealizowało następujące cele:

• integracja środowiska osób niepełnosprawnych
• stworzenie  szansy  na  wykazanie  się  uzdolnionych  plastycznie  osób

niepełnosprawnych
• zwiększenie technicznych możliwości osób biorących udział w projekcie
• prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych szerszemu gronu społeczeństwa
• propagowanie walorów miasta Czeladzi.

Dzięki realizacji zadania 14 września 2017 r. w Kopalni Kultury zorganizowano spotkanie
plenerowe  pt.  VII  Czeladzkie  spotkania  plenerowe  osób  niepełnosprawnych.  Po  raz
kolejny  spotkania  objęły  swoim  zasięgiem  grupę  uzdolnionych  plastycznie  osób
niepełnosprawnych  (30  osób)  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.  Ponadto  w  ramach  zadania
organizowano warsztaty plastyczne pt.  „Kurs radosnego malowania” prowadzone przez
opiekuna  artystycznego  –  p.  Krzysztofa  Zięcika.  Wernisaż  powstałych  prac  odbył  się
30 września 2017 r. w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dotację celową przeznaczono na:

1. Zakup farby akrylowych 
2. Zakup podobrazi 40x60 
3. Zakup kredek Mondeluz 
4. Zakup kompletu pędzli 
5. Zakup palet 
6. Zakup ołówków (miękki, twardy) 
7. Zakup bloku do malowania 
8. Zakup gumek 
9. Zakup drożdżówek dla beneficjentów 
10.Zakup napoi dla beneficjentów 

Towarzystwo Powszechne Czeladź siedzibą w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 47 otrzymało
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 4 800,00 zł na realizację zadania: Narracje
i obrazy górnicze z terenu Czeladzi



Dzięki realizacji zadania:
• udokumentowano  dziedzictwo  niematerialne  związane  z  zawodem  górnika

w  Czeladzi:  przeprowadzono  9  rozmów  z  informatorami  –  emerytowanymi
pracownikami czeladzkich kopalni,

• promowano postawy otwartości  i  potrzeby poznawania  lokalnej  tradycji  i  kultury
(w tym kultury niematerialnej jaką jest język),

• kształtowano  poczucie  tożsamości  kulturowej  regionu,  etycznego  stosunku
do historii i dziedzictwa regionu poprzez zachowanie w postaci spisanego wywiadu
(rozmowy)  z  osobą  będącą  nośnikiem  historii  (depozytariuszem)  informacji
dotyczących kultury górniczej (9 wywiadów), 

• zdobywano wiedzę na temat szeroko pojętej tradycji i kultury górniczej, dbając  jej
zachowanie  i  rozwój   z  poszanowaniem wartości  poprzednich  pokoleń  poprzez
przeprowadzenie kwerend archiwalnych (7 instytucji),

• propagowano wiedzę dotyczącą historii i tradycji górnictwa węglowego w Czeladzi,
przybliżano  w  przystępny sposób  zagadnienia  związane  z  niematerialną  kulturą
i obyczajowością górników,

• promowano potrzebę dokumentowania niematerialnego dziedzictwa czeladzkiego
górnictwa.

Dotację celową przeznaczono na:
1. Honoraria i wynagrodzenia (badania terenowe) 
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej 
3. Druk wielkoformatowych plansz na wystawę 

MAŁE GRANTY

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA”  siedzibą w Czeladzi
przy  ul.  Sikorskiego  5 otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 3  300,00  zł
na realizację zadania: Tropem Kopernika – wycieczka do Torunia i okolic.
W  terminie  od  2  do  4  czerwca  2017  r.  zorganizowano  wycieczkę  dla  osób
niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami należącymi do Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych  „FAMILIA”.  W  wycieczce  udział  wzięło  50  osób.  W  programie
wycieczki  grupa  zwiedziła  zwiedziła  z  przewodnikiem  zabytków  Torunia,  Bydgoszczy
i  Ciechocinka.  W miejscach zawierających skarby polskiej  kultury uczestnicy wycieczki
mieli możliwość szerszego poznania korzeni Państwa Polskiego, tradycji oraz ogromnego
dorobku polskiej kultury. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów transportu. 

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy ul.  11  Listopada  8
otrzymało  dotację  („mały  grant”) w  wysokości 4  731,00 zł na  realizację  zadania:
Zorganizowanie koncertu Górniczej Orkiestry Dętej podczas obchodów Barbórki.
W ramach zadania zorganizowało koncert Górniczej Orkiestry Dętej podczas uroczystości
obchodów Barbórki  w  dniu  4  grudnia  2017  r.  Głównym celem zadania  była:  potrzeba
zachowania  tradycji  górniczej  miasta  oraz  popularyzacja amatorskiej  twórczości
artystycznej w społeczeństwie.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji Barbórki
2. transport Orkiestry 



V. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  roku  2017  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wynosiła 300 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości  113 278,00 zł na realizację

zadania: Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce
nożnej oraz propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia

2. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 96 712,00 zł na realizację
zadania: Sportowa Czeladź – wychowanie, nauka, pasja

3. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU dotacja  w  wysokości  3  400,00 zł na
realizację zadania: Kickboxing i sport z AGATSU

4. Czeladzki  Klub  Sportowy dotacja  w  wysokości   71  610,00  zł na  realizację
zadania:  Usportowienie  dzieci,  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie
zawodników do rywalizacji sportowej

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Czeladzki  Klub  Sportowy  mały  grant  w  wysokości  3  000,00  zł na  realizację

zadania: Majówka z CKS Czeladź.
2. Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy mały  grant  w  wysokości  9  590,00  zł

na realizację zadania: Trenowanie i rozgrywki ligowe juniorów w lidze wojewódzkiej.

OTWARTY KONKURS OFERT

Klub Sportowy Górnik Piaski  z siedzibą w Czeladzi ul.  Mickiewicza  otrzymał  dotację
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 113 278,00 zł na realizację zadania:  Szkolenie
piłkarzy  mające  na  celu  przygotowanie  ich  do  rywalizacji  w  piłce  nożnej  oraz
propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.
Głównym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
oraz  osób  dorosłych  z  naciskiem  na  piłkę  nożną.  Zadanie  polegało  na  prowadzeniu
treningów, organizacji imprez i turniejów sportowych. 
Klub zrealizował swoje cele osiągając następujące rezultaty:

• poprawiano  umiejętności  zawodników  i  przygotowywano  ich  do  rywalizacji
sportowej (regularne treningi).

• rozwijano  klub  poprzez  zwiększenie  ilości  zawodników  (pozyskanie  nowych
zawodników).

• promowano Miasto Czeladź.
• integrowano środowisko lokalne.
• promowano sport i kulturę fizyczną.
• propagowano aktywne sposoby spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.
• podnoszono poziom wyszkolenia sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

(Szkolenie i udział w seminariach trenerów).
• kształtowano  dobre  postawy  i  cechy  tj.  obowiązkowość,  odpowiedzialność,

wytrwałość, życzliwość, godność i honor.
• stworzono możliwości dla dzieci i młodzieży dowartościowania się i samorealizacji

oraz spełnienia marzeń związanych z sukcesami sportowymi.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla trenerów
2. zabezpieczenie meczy 
3. wynagrodzenie masażysty
4. wynagrodzenie pracownika technicznego 
5. ubezpieczenie zawodników



6. opłaty sędziów
7. opłaty do Śląskiego Związku Piłki Nożnej
8. zakup pachołków
9. zakup znaczników treningowych
10.zakup płotków treningowych
11. zakup siatek na piłki
12.zakup piłek
13.zakup napoi
14.usługa transportowa
15.plakaty promocyjne
16.księgowość

Miejski  Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 96  712,00 zł na  realizację  zadania:
Sportowa Czeladź – wychowanie, nauka, pasja.
Zadanie  miało  na  celu  wytyczanie  ścieżek  aktywności  sportowej  dzieci,  młodzieży
i  dorosłych.  W ramach realizacji  zadania  prowadzono zajęcia  sportowe z   koszykówki
chłopców, siatkówki dziewcząt, tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Treningi  miały  na
celu przygotowanie  uczestników zajęć do  rywalizacji międzyklubowej.  Rozgrywki były
również narzędziem propagowania sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta Czeladzi
oraz  alternatywną  formą  spędzania  wolnego  czasu  (dla  uczestników,  ale  także  dla
publiczności). Ponadto Klub był organizatorem następujących imprez sportowych: Festiwal
Siatkówki  Dziewcząt  –  Czeladź 2017,  Turniej  Koszykówki  o  Puchar  Burmistrza  Miasta
Czeladź dla klas III, Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź dla klas VI,
Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź dla III ligi Koszykówki Mężczyzn,
Mistrzostwa  Czeladzi  Dziewcząt  i  Chłopców  w  Tenisie  Stołowym,  Puchar  Śląska
w  Koszykówce Mężczyzn.               
Zajęcia sportowe odbywały się w Hali MOSiR Czeladź przy ul. Sportowej 2, w Miejskim
Zespole Szkół  w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6; mecze ligowe i turnieje odbywały się w Hali
MOSiR Czeladź, Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6, halach i salach
sportowych  klubów uczestniczących w rozgrywkach, imprezy sportowe organizowane były
w Hali MOSiR Czeladź.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla trenerów 
2. Polisa NNW
3. Zakup piłek do siatkówki
4. Zakup piłek do koszykówki
5. Zakup piłeczek pingpongowych
6. Opieka medyczna podczas meczy koszykówki i turniejów
7. Badania zawodników
8. Delegacja sędziowskie: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy
9. Opłaty startowe: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy
10.Zakup wody mineralnej
11. Transport na mecze i turnieje
12.Wydruk plakatów
13.Zakup medali
14.Zakup statuetek
15.Zatrudnienie obsługi administracyjnej
16.Zatrudnienie księgowej



Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU  siedzibą w Będzinie przy ul.  Sączewskiego 11/8
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 3  400,00  zł
na realizację zadania: Kickboxing i sport z AGATSU.
W ramach zadania Klub prowadził treningi z dziedziny kickboxingu. Zajęcia odbywały się
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki.  
W zajęciach średnio udział brało w grupach dziecięcych ok. 50 osób, w grupie starszej
ok. 30 osób z czego ponad 60% zawodników było mieszkańcami Czeladzi. 
Zajęcia  w  Czeladzkiej  sekcji  bickboxingu  prowadzone  były  przez  wykwalifikowanego
trenera.
Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla instruktora sportu
2. Zakup koszulek treningowych

Czeladzki  Klub  Sportowy  z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowej  2  otrzymał  dotację
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 71 610,00 zł na realizację zadania: Usportowienie
dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej.
Zadanie  miało  na  celu  szkolenie,  przygotowanie  do  rywalizacji  sportowej,  poprawę
umiejętności  sportowych  oraz  rozpowszechnianie  kultury  fizycznej,  współdziałanie
w  grupie,  organizację  meczów  ligowych.  Treningi  prowadzone  były  na  obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią
przy Stadionie Miejskim im. Pawełczyka) oraz na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
Nr  1  w  Czeladzi  jak  również  w  Gimnazjum  Nr  2  w  Czeladzi.  Treningi  odbywały  się
systematycznie pod okiem wykwalifikowanych trenerów, drużyny brały udział w meczach
ligowych.  Ponadto  Klub  organizował  mecze  sparingowe,  turnieje  i  wiele  imprez
sportowych.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla trenerów 
2. ubezpieczenie zawodników 
3. opłaty sędziów (mecze ligowe) 
4. opłaty startowe i regulaminowe 
5. zakup sprzętu sportowego 
6. zakup wody mineralnej i napoi 
7. pokrycie kosztów transportu 
8. zakup medykamentów
9. badania lekarskie 
10.wynagrodzenie dla księgowego
11. obsługę administracyjną 
12.promocję – druki, plakaty, dyplomy itd.
13.zakup pucharów, medali, statuetek. 

MAŁE GRANTY

Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą  w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał  dotację
(„mały grant”) w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania: Majówka z CKS Czeladź.
Zadanie polegało na organizacji w dniu 3 maja 2017 r. na stadionie przy ul. Sportowej 2.
Była  to  otwarta,  całodniowa  impreza  dla  mieszkańców  Czeladzi.  Podczas  imprezy
zorganizowano  m.in.  gry  i  zabawy dla  dzieci,  turniej  piłki  nożnej  drużyn  amatorskich.
Dzięki zadaniu popularyzowano sport i idee zdrowego stylu życia, atrakcyjnie spędzono
czas wolny oraz integrowano lokalne środowisko. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla osób prowadzących gry i zabawy
2. zakup wody mineralnej i napoi



3. zakup artykułów spożywczych, gastronomia
4. zakup naczyń jednorazowych
5. obsługę administracyjną i księgową
6. promocję – plakaty
7. zakup nagród indywidualnych
8. zakup medali, pucharów i dyplomów.

Miejski  Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał
dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 9  590,00  zł  na  realizację  zadania:  Trenowanie
i rozgrywki ligowe juniorów w lidze wojewódzkiej.
Zadanie realizowane było od 16 września do 14 grudnia 2017 r. Zadanie miało na celu
prowadzenie  szkoleń  –  treningów  oraz  udział  w  rozgrywkach  ligowych  Koszykówki
Mężczyzn z rocznika 2001 i starsi. W zadaniu udział brało 16 zawodników koszykówki.
Treningi  odbywały się w Hali  MOSiR w Czeladzi.  Zajęcia treningowe prowadzone były
przez  instruktora  koszykówki.  Dzięki  realizowanemu  zadaniu  doskonalone  były
umiejętności zawodników koszykówki.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla trenera
2. opłaty startowe 
3. delegacje sędziowskie 
4. badania zawodników 
5. opieka medyczna na meczach 
6. woda mineralna 
7. transport 
8. zakup piłek do koszykówki 
9. obsługa księgowa 

 
INNE FORMY WSPÓŁRACY

1. Współpraca pozafinansowa:
Miasto  Czeladź  współpracuje  również  pozafinansowo  z  organizacjami  pozarządowymi.
Jest to współpraca merytoryczna, do której można zaliczyć m.in.:

• wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  Miasta
Czeladź,

• konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

• konsultowanie  projektów  aktów  normatywnych  dotyczących  sfery  pożytku
publicznego z Czeladzką Radą Działalności Pożytku Publicznego,

• doradztwo  i  udzielanie  organizacjom  pomocy  merytorycznej  w  przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków,

• udzielanie  informacji  o  istnieniu  innych  źródeł  finansowania,  zwłaszcza
pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych
i prywatnych fundacji,

• wspieranie  akcji  promującej  przekazywanie  1% podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego,

• organizacja wspólnych konferencji i seminariów,
• wspólne  rozpoznawanie  potrzeb  i  wspólne  planowanie  działań  służących

zaspokojeniu tych potrzeb,
• wzajemne  wykorzystywanie  wiedzy  profesjonalistów  pracujących

w administracji publicznej i organizacjach,
• prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania

publiczne,



• udostępnianie  wykazu  organizacji  pozarządowych  na  stronach  internetowych
organów administracji publicznej,

• inicjowanie  lub  organizowanie  szkoleń  podnoszących  jakość  pracy  organizacji
pozarządowych  w  sferze  zadań  publicznych,  poszerzających  umiejętności
zarządzania organizacją,

• popularyzacja  działalności  organizacji  pozarządowych  na  stronie  internetowej
Miasta Czeladź oraz w miesięczniku Echo Czeladzi.

2. Stypendia i nagrody sportowe
Na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej  w  Czeladzi  Nr  VI/59/2011 z  dnia  24.02.2011 r.
w  sprawie  określenia  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  stypendiów  i  nagród
sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są
stypendia i nagrody sportowe.
W  roku  2017  Burmistrz  Miasta  Czeladź  na  podstawie  Zarządzeń  przyznał  stypendia
i nagrody sportowe:
Stypendia sportowe:

• Miejski Czeladzki Klub Sportowy (IV liga tenisa stołowego) kwota: 4 500,00 zł
• Miejski Czeladzki Klub Sportowy (III liga koszykówki) kwota: 10 350,00 zł.
• Klub Sportowy „Górnik Piaski” (IV liga piłki nożnej) kwota: 64 664,00 zł

Nagrody sportowe dla:
• Agaty  Batko  (lekka  atletyka  –  biegi)  zawodniczki  Centrum  Sportu  i  Rekreacji

w Dąbrowie Górniczej w wysokości 300,00 zł 
• Kacpra  Kaczor  zawodnika  Górniczego  Klubu  Sportowego  „Czarni”  Bytom

(dyscyplina: Judo) w wysokości 600,00 zł 
• Damiana Wysockiego zawodnika Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU (dyscyplina:

Taekwondo / kickboxing) w wysokości 400,00 zł 
• Katarzyny Kowal  zawodniczki  Centrum Sportu  i  Rekreacji  AGATSU (dyscyplina:

Taekwondo / kickboxing) w wysokości 400,00 zł 
• Damiana Pawęzowskiego trenera  Czeladzkiego  Klubu  Sportowego  w wysokości

300,00 zł
• Czeladzkiego Klubu Sportowego (dyscyplina: piłka nożna) w wysokości 2 100,00 zł

3. 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  2017 nieodpłatnie  udostępniano  siedziby  m.in.  takim  organizacjom
pozarządowym jak:  
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 im. Polskiej Macierzy Szkolnej

w Czeladzi (G3)
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



• Miejski Szkolny Związek Sportowy
• Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi
• Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi
• Terenowa Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn”

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:
1. Zakupiono  koszulki  oraz  zapewniono  transport  uczestnikom  na  XIV  Powiatową
Olimpiadę  Osób  Niepełnosprawnych  „INTEGRACJA”.  Olimpiada  odbyła  się
w  dniu  29  września  2017  r.  w  Będzinie-Łagiszy  –  organizatorem  Olimpiady  były:
Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA,   Czeladzkie
Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym  oraz
Stowarzyszenie „Bądź z Nami” w Będzinie.
2.  Sfinansowano warsztaty psychologiczne oraz zakupiono  pomoc do chodzenia (laski)
dla członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi.
3. współpracując ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów:

• sfinansowano wypoczynek  dla  czeladzkich  dzieci  w  ramach  „Nieobozowej  Akcji
Letniej” oraz podczas „Harcerskiej Akcji Zima” 

• sfinansowano zakup upominków dla zwycięzców biorących udział w Turnieju Tenisa
Stołowego z okazji Dnia Dziecka

• zakupiono paczki dla dzieci z gromad zuchowych oraz harcerzy młodszych z okazji
Mikołaja. 

4. Dla  podopiecznych  uczęszczających  do  Zgromadzenia  Sióstr  Karmelitanek
Dzieciątka Jezus

• sfinansowano  zakup  paczek  okolicznościowych  z  okazji  Świąt  Wielkanocnych,
Mikołaja  oraz  Świąt  Bożego  Narodzenia  dla  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze  prowadzone  przez  Zgromadzenie  Sióstr  Karmelitanek
Dzieciątka Jezus

5. Zakupiono  nagrody  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.
6. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXV Ogólnopolskiego Przeglądu
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2017”  –  Trzeźwościowe
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.

BURMISTRZ
mgr. Zbigniew Szaleniec

Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych
złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w roku 2017.
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