
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015

 

Czeladź, maj 2016 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 2015 następujące zadania:
 
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2015  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła 142 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

1. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” dotacja  w  wysokości
9 000,00 zł na realizację zadania: Rozwój kompetencji wychowawczych rodziców –
profilaktyką uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

2. Stowarzyszenie  Klub  Abstynenta  „Metamorfoza”  w  Czeladzi dotacja
w  wysokości  10 400,00  zł na  realizację  zadania:  Organizacja  pomocy
rehabilitacyjnej i psychologicznej dla członków Klubu Abstynenta „Metamorfoza”

3. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w  Czeladź  dotacja  w  wysokości  3 780,00  zł na  realizację  zadania:
Jesteśmy otwarci na świat 

4. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym dotacja  w  wysokości  17 900,00  zł na  realizację  zadania:  Ośrodek
Wsparcia Rodziny

5. Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy dotacja  w  wysokości  34 920,00  zł na
realizację zadania:  Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie

6. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” dotacja  w  wysokości
8 100,00 zł na realizację zadania: Telefon Zaufania.

7. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  dotacja  w  wysokości
4  300,00  zł na  realizację  zadania:   Wzrost  umiejętności  rodziców  profilaktyką
uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci.

8. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości  10 286,00 zł  na realizację
zadania:  Kraina Świetlików – program wczesnego rodzicielstwa.  

9. Miejski Szkolny Związek Sportowy dotacja w wysokości 7 924,00 zł na realizację
zadania:   Imprezy sportowo-rekreacyjne.

10.Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 10 392,00 zł na realizację zadania:
Czeladzka Liga Amatorów jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-

Ruchowym  mały grant w wysokości  1 560,00 zł  na realizację zadania: Aktywnie
żyć.

2. Stowarzyszenie  Pomocy Rodzinie  „Jestem z  Tobą”  mały  grant  w  wysokości
2 180,00 zł na realizację zadania: Telefon Zaufania. 

3. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym mały grant w wysokości 4 400,00 zł na realizację zadania:  Wycieczka
do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Okolic - Wycieczka profilaktyczno - socjoterapeu-
tyczna: Rodzinne Wsparcie.

4. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w Czeladzi  mały grant w wysokości  3 900,00 zł na realizację zadania:
Rozwijanie pasji dzięki profilaktyce. 

5. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym  mały grant w wysokości  1 560,00 zł  na realizację zadania:  Spędzaj
czas aktywnie.



6. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w Czeladzi  mały grant w wysokości  2 370,00 zł na realizację zadania:
Stop! Dla uzależnień.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi ul. Dziekana
5E  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 9 000,00  zł
na  realizację  zadania:  Rozwój  kompetencji  wychowawczych  rodziców  –  profilaktyką
uzależnień  i  zaburzeń  zachowania  dzieci  i  młodzieży.  Zadanie  to  polegało  na
bezpośredniej  psychoedukacji  i  poradnictwie  dla  rodziców  w  formie  konsultacji
psychologicznych  i  wykładów  psychoedukacyjnych.  Podczas  realizacji  zadania
przeprowadzono 75 konsultacji  psychologicznych po dwie godziny, co dało łącznie 150
godzin poradnictwa dla  rodziców. Ponadto przeprowadzono 7 wykładów w czeladzkich
przedszkolach,  w  których  wzięło  udział  około  40  osób.  Wykłady  miały  charakter
edukacyjny,  podkreślający  wpływ  rodziny  i  kompetencji  wychowawczych  rodziców  na
rozwój społeczny dziecka. Właściwa stymulacja rozwoju społecznego ma istotny wpływ na
przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania oraz w przyszłości ewentualnym uzależnieniom
dzieci. 
Dotację celową przeznaczono na:

• warsztaty psychoedukacyjne,
• indywidualne konsultacje psychologiczne,
• księgowość.

Klub Abstynenta Metamorfoza z siedzibą w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  10 400,00 zł na realizację zadania:  Organizacja
pomocy rehabilitacyjnej i psychologicznej dla członków Klubu Abstynenta „Metamorfoza”.
Zadanie  to  miało  na  celu  organizację  obozu  rehabilitacyjnego  dla  16  klubowiczów
(mieszkańców Czeladzi) w gospodarstwie agroturystycznym w Ponikwie pow. Długopole
Zdrój w terminie od 1 do 11 lipca 2015 r.  Podczas obozu klubowicze mogli  wymieniać
swoje doświadczenia, wspólnie przebywać z osobami, które mają ten sam problem oraz
jeszcze  bardziej  zintegrować  się  ze  sobą.  Obóz  zmotywował  grupę  do  dalszego
utrzymywania trzeźwości. 
Ponadto Stowarzyszenie z przyznanej dotacji mogło finansować 40 spotkań po 3 godziny
tygodniowo  z  psychologiem  tj.  120  godzin.  W  każdym  spotkaniu  uczestniczyło  około
15 osób.
Dotację celową przeznaczono na:

• pomoc psychologiczną,
• organizację obozu – noclegi.

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazju  m Nr 3   im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w   Czeladź z siedzibą  w Czeladzi  ul.  Lwowska  2  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta
Czeladź  w  wysokości 3 780,00  zł na  realizację  zadania:  Jesteśmy  otwarci  na  świat.
W  ramach  zadania  zrealizowano  108  godzin  zajęć  pozalekcyjnych  dla  42  uczniów
z  Gimnazjum   Nr  3.  Zajęcia  prowadzone  byłby z  języka angielskiego  (54  godz.
dydaktyczne)  oraz  z  języka niemieckiego(54  godz.  dydaktyczne).  Ponadto
przeprowadzono  6  godzin  zajęć  warsztatowych  o  charakterze  integracyjnym.  Zajęcia
uświadomiły  uczniom  jakie  zagrożenia  niosą  za  sobą  narkotyki  oraz  inne  środki
odurzające.  Po  zajęciach  młodzież  uświadomiła  sobie,  że  narkotyki  mają  negatywny
wpływ na zdrowie psychiczne oraz fizyczne jak również negatywnie wpływają na relacje
rówieśnicze i rodzinne. Dzięki realizacji zadania czas wolny uczniów spędzony został w
sposób atrakcyjny,  bezpieczny jak również pożyteczny. Dzięki zajęciom kształtowano w
uczniach wytrwałość, pracowitość oraz determinację.



Dotację celową przeznaczono na:
• wynagrodzenie dla nauczyciela j. angielskiego, 
• wynagrodzenie dla nauczyciela j. niemieckiego.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Oso  bom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości 17 900,00 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.  Zakupione  zostały  materiały  do  terapii
zajęciowej oraz doposażenie do sal terapeutycznych. Podczas spotkań w Stowarzyszeniu
odbywały  się  zajęcia  terapeutyczne,  aktywnie  działała  grupa  wsparcia  pod  opieką
psychologa,  odbywały  się  zajęcia  plastyczne  i  rękodzielnicze.  W  piątki  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 doposażenia do sal terapeutycznych,
• zatrudnienie kadry

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

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy z  siedzibą  w Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  34 920,00 zł na realizację zadania: Ruch
rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie. Miejski Szkolny Związek Sportowy w roku 2015
realizował zadanie publiczne poprzez prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych oraz
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.
Zajęcia prowadzone były w wymiarze 34,4 godzin tygodniowo w czeladzkich placówkach
oświatowych.  Łącznie zrealizowano 860 godzin 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. 
Ponadto  w  ramach  zadania  uczniowie  z  czeladzkich  szkół  uczestniczyli  również
w  zawodach  sportowych  w  ramach  „Wojewódzkiego  Współzawodnictwa  Sportowego
o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty” na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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 siatkówce dziewcząt szkół podstawowych
11.Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce chłopców szkół podstawowych
12.I Olimpiada LA im. Henryka Grabowskiego
13.III Grand Prix Czeladzi w badmintonie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

oraz dorosłych
14.IV Grand Prix Czeladzi w badmintonie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

oraz dorosłych
15.V Grand Prix Czeladzi w badmintonie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

oraz dorosłych
16.Mistrzostwa  powiatowe  w  piłce  nożnej  chłopców  szkół  podstawowych  o  Puchar

Śląskiego Kuratora Oświaty
17.Mistrzostwa  rejonowe  w  koszykówce  chłopców  szkół  podstawowych  o  Puchar

Śląskiego Kuratora Oświaty
18.Mistrzostwa Śląska (półfinał) w koszykówce chłopców szkół podstawowych o Puchar

Śląskiego Kuratora Oświaty
19.Mistrzostwa Śląska w badmintonie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych o Puchar

Śląskiego Kuratora Oświaty
20.XVIII LA Memoriał im. Józefa Pawełczyka 
21.Mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej szkół podstawowych
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 - Szachy dziewcząt szkół podstawowych
27.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy chłopców szkół podstawowych
28.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy dziewcząt szkół gimnazjalnych
29.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy chłopców szkół gimnazjalnych
30.Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych
Dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych zakupiono puchary i  medale natomiast
dla uczestników finałów wojewódzkich zakupiono koszulki sportowe.
Dotację celową przeznaczono na:

• sędziowanie i opiekę medyczną,
• zakup nagród,
• prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych,



• ubezpieczenie uczestników zajęć,
• obsługę administracyjną zadania,
• zakup sprzętu sportowego.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą" z siedzibą w Czeladzi ul. Dziekana
5E  otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  8 100,00 zł na realizację
zadania pt. Telefon Zaufania. Zadanie realizowane było w terminie od 8 października do
24 grudnia 2015 r.  Prowadzenie Telefonu Zaufania miało na celu świadczenie pomocy
osobom borykającym się z problemami, które nie wiedzą gdzie się zgłosić po pomoc i taką
informację  otrzymywały  w  Telefonie  Zaufania  przy  czym  nadal  mogły  pozostać
anonimowe.
W okresie realizacji zadania Telefon Zaufania funkcjonował 7 dni w tygodniu po 5 godzin
dziennie:
Poniedziałek 11.00-16.00 
Wtorek 14.00-19.00 
Środa 14.00-19.00 
Czwartek 11.00-16.00 
Piątek 14.00-19.00 
Sobota 14.00-19.00
Niedziela 14.00-19.00
Porad udzielały osoby będące członkami Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej,
które korzystają z fachowej prasy i szkoleń.
W  ramach  zadania  przeprowadzono  166  rozmów wspierająco  -  motywujących,  porad
i informacji. 
Dotację celową przeznaczono na:

• dyżury w Telefonie Zaufania,
• księgowość.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą" z siedzibą w Czeladzi ul. Dziekana
5E  otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  4 300,00 zł na realizację
zadania pt. Wzrost umiejętności rodziców profilaktyką uzależnień i zaburzeń zachowania
dzieci.  Zadanie  realizowane było  w terminie  od  8  października  do 24 grudnia  2015 r.
W ramach zadania dwóch psychologów realizowało treningi umiejętności wychowawczych
dla rodziców tzw. „Szkołę dla rodziców”. Dzięki tym zajęciom rodzice poznali najważniejsze
aspekty wychowawcze takie jak: budowanie granic i  zasad, kary i  nagrody,  budowanie
poczucia wartości  u dzieci.  Rodzice uczyli  się prawidłowego i  mądrego wychowywania
dzieci,  które  ma  zapobiegać  problemom  w  wymiarze  społecznym,  zaburzeniom
zachowania a w konsekwencji także uzależnieniom. Łącznie zorganizowano 20 spotkań
po 2 godziny. Z zajęć skorzystało 26 osób.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie dla dwóch psychologów,
• księgowość.

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 6 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  10  286,00  zł na  realizację  zadania
pt.  Kraina Świetlików – program wczesnego rodzicielstwa.  Zadanie realizowane było w
terminie  od  8  października  do  24  grudnia  2015  r.  Zadanie  to  przyczyniło  się  do
zwiększenia skuteczności zapobiegania krzywdzeniu małych dzieci poprzez zwiększenie
umiejętności  rodziców spodziewających się  dziecka i  rodziców dzieci  w wieku 0-5 lat.
Zadanie  realizowano  poprzez   organizację  tematycznych  warsztatów  kompetencji
wychowawczych,  organizację  spotkań  edukacyjnych  dla  rodziców  i  dzieci  oraz
happeningów dotyczących wspomagania wczesnego rodzicielstwa. 



W ramach zadania zostały zrealizowane: 
• zajęcia  dla  rodziców  i  dzieci  (1-3  lat)  w  wymiarze  20  h.  Udział  w  zajęciach

doprowadził do  wzmocnienia więzi między dzieckiem i rodzicem. Rodzice nauczyli
się  jak  kreatywnie  spędzać  czas  wolny  z  dzieckiem  i  jak  poprzez  kontakt
z dzieckiem i wspólną zabawę budować bezpieczną więź. Liczba uczestników: 17.

• zajęcia  rozwojowo-warsztatowe  z  zakresu  profilaktyki  okołoporodowej
przeznaczone dla rodziców spodziewających się dzieci. W trakcie spotkań przyszli
rodzice zostali zapoznani z podstawami teorii przywiązania i roli więzi w zdrowym
rozwoju  niemowlęcia;  znaczeniem  emocji  rodziców  i  emocji  dziecka;
psychologiczną sytuacją rodziców spodziewających się dziecka i rodziców małych
dzieci i jej wpływem na rozwój dziecka. Liczba uczestników: 4.

• warsztaty dla rodziców małych dzieci (1-5). Tematy warsztatów: Wychowanie, to też
trudne  emocje   16.11.2015,  Sposoby  budowania  bezpiecznej  więzi  25.11.2015,
Mały złośnik - jak radzić sobie z agresją dziecka 30.11.2015, Pół taty i pół mamy –
09.12.2015, Jak wyznaczać granice – 07.12.2015, Potrafię kochać – 16.12.2015.
Liczba uczestników w cyklu: 46.

W działaniach projektu wzięły udział 84 osoby (67 osób dorosłych,  17 dzieci).
Dotację celową przeznaczono na:

• prowadzenie warsztatów dla rodziców, 
• catering suchy dla rodziców w trakcie warsztatów, 
• opieka nad dziećmi w trakcie trwania warsztatów, 
• opracowanie części wizualno-graficznej (promocja projektu), 
• prowadzenie spotkań w ramach Kreatywnej krainy Pompona, 
• materiały edukacyjne dla rodziców,
• rzutnik multimedialny.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości   7  924,00  zł na  realizację  zadania
pt. Imprezy sportowo-rekreacyjne. Zadanie realizowane było w terminie od 8 października
do  24  grudnia  2015  r.  Zadanie  miało  na  celu  przeprowadzenie  16  imprez  sportowo-
rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W terminie
od 8 października do 24 grudnia 2015 r. Miejski Szkolny Związek Sportowy zorganizował:
1.Mistrzostwa Czeladzi szkół gimnazjalnych w piłce nożnej
2.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  klas  VI  i  młodszych  w  mini  koszykówce
chłopców 
3.  Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  klas  VI  i  młodszych  w mini  koszykówce
dziewcząt
4.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  klas  III  i  młodszych  w  mini  koszykówce
chłopców (1 turniej)
5.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  klas  III  i  młodszych  w  mini  koszykówce
chłopców (2 turniej)
6.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  klas  III  i  młodszych  w  mini  siatkówce
dziewcząt (1 turniej)
7.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  klas  III  i  młodszych  w  mini  siatkówce
dziewcząt (2 turniej)
8.I  Grand  Prix  Czeladzi  w  badmintonie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców
Czeladzi
9.II  Grand  Prix  Czeladzi  w  badmintonie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców
Czeladzi
10.III  Grand  Prix  Czeladzi  w  badmintonie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców
Czeladzi



11.Mistrzostwa Czeladzi szkół podstawowych klas VI i młodszych w piłce ręcznej chłopców
12.Mistrzostwa Czeladzi szkół gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt
13.Mistrzostwa Czeladzi szkół gimnazjalnych w koszykówce chłopców
14.Mistrzostwa Czeladzi szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców
15.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  w  sztafetowych  biegach  przełajowych
dziewcząt i chłopców
16.Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  gimnazjalnych  w  sztafetowych  biegach  przełajowych
dziewcząt i chłopców.
Dzięki zadaniu promowano zdrowy styl życia bez nałogów, przeciwdziałano zachowaniom
nieakceptowanym  społecznie.  Wskazywano  na  alternatywne  formy  spędzania  czasu
wolnego. W ramach zadania zakupiono dyplomy, puchary, medale i koszulki sportowe.
Dotację celową przeznaczono na:

• sędziowanie i opiekę medyczną,
• zakup nagród,
• ubezpieczenie,
• zakup wody mineralnej,
• obsługę administracyjną zadania,
• zakup materiałów biurowych.

Czeladzki  Klub  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał  dotację
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  10  392,00 zł  na  realizację  zadania
pt. Czeladzka Liga Amatorów jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Zadanie
realizowane było w terminie od 8 października do 24 grudnia 2015 r. Zadanie polegało na
organizacji  IX edycji rozgrywek Czeladzkiej Ligi Amatorów, w której udział wzięło 9 drużyn
sportowych. Mecze odbywały się na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Czeladzi oraz boisku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
przy  ul.  Grodzieckiej  29.  Zawodnicy  Czeladzkiej  Ligi  Amatorów  uczestnicząc  w
rozgrywkach spędzali  niedzielne  przedpołudnie  na sportowo.  Zwycięzcą IX  edycji  CLA
okazała się drużyna Chelsea Rożka. Dzięki zadaniu zwiększano popularyzację zdrowego
trybu  życia  poprzez  aktywne  spędzanie  czasu  wolnego  a  przy  tym  zachęcanie
mieszkańców Czeladzi do aktywności fizycznej.
Dotację celową przeznaczono na:

• protokolanci,
• opłaty sędziów,
• zakup sprzętu sportowego,
• zakup wody mineralnej,
• usługa gastronomiczna,
• zakup medykamentów,
• oprawa muzyczna (spiker),
• obsługa administracyjna i księgowa,
• zakup materiałów biurowych,
• promocja (gadżety), druki, foto,
• zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, 
• zakup nagród.

MAŁE GRANTY 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości
1 560,00 zł  na realizację  zadania: Aktywnie  żyć.  Zadanie polegało na zorganizowaniu
39 godzin zajęć ruchowych dla podopiecznych stowarzyszenia oraz ich rodzin w terminie



13 kwietnia do 10 lipca 2015 r. Zajęcia miały charakter  zabaw ruchowych, spacerów po
okolicy z użyciem kijków do „nordicu”, czy też zajęć fitness. Realizacja zadania przyczyniła
się do wyzwolenia większej aktywności społecznej, poprawę kondycji fizycznej, poprawę
stanu zdrowia oraz wypełnienie czasu wolnego uczestników projektu, a co najważniejsze
pozwoliła na odwrócenie uwagi od problemów rodzin dysfunkcyjnych, które często boryka-
ją się z różnego typu uzależnieniami. 
Dotację celową przeznaczono na:

• zatrudnienie instruktora zajęć ruchowym.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi ul. Dziekana
5E otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 2 180,00 zł na realizację zadania: Telefon
Zaufania. W terminie od 22 czerwca do 18 września 2015 r. w środy i piątki w godzinach
od  15.00-19.00  funkcjonował  Telefon  Zaufania.  Osoby  dyżurujące  udzielały  pomocy
osobom borykającym się z problemami, które nie wiedzą gdzie się zgłosić po pomoc i taką
informację otrzymywały w Telefonie Zaufania. W ramach zadania podczas 26 dyżurów po
4  godziny  dziennie,  co  stanowi  104  godziny  dostępności  do  pomocy  telefonicznej
przeprowadzono  68  rozmów  wspierająco  -  motywujących,  porad  i  informacji.  Porad
udzielały osoby będące członkami  Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej,  które
korzystają z fachowej prasy i szkoleń.
Dotację celową przeznaczono na:

• dyżury w Telefonie Zaufania,
• księgowość.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości
4 400,00 zł na realizację zadania:  Wycieczka do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Okolic -
Wycieczka profilaktyczno - socjoterapeutyczna: Rodzinne Wsparcie. Zadanie polegało na
organizacji  3  dniowej  wycieczki  do Karpacza w terminie od 26 do 28 sierpnia 2015 r.
W wycieczce udział wzięło 50 osób tj.  niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia i ich
rodzice lub opiekunowie. Zadanie  pozwoliło na integrację środowiska rodzinnego osób
niepełnosprawnych.  Było  ciekawą  formą  spędzenia  czasu  wolnego  poprzez  aktywną
rehabilitację,  wyzwolenie  większej  aktywności  i  zaradności  życiowej  osób
niepełnosprawnych.  Zadanie  miało  również  zdecydowany  wpływ  na  promowanie
„zdrowego”  trybu życia (bez używek) oraz na wzmocnienie roli  rodziny,  odreagowanie
stresu przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu.   
Dotację celową przeznaczono na:

• pokrycie kosztów transportu.

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3   im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w  Czeladzi z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Lwowska  2  otrzymało  dotację  („mały  grant”)
w  wysokości  3  900,00  zł na  realizację  zadania:  Rozwijanie  pasji  dzięki  profilaktyce.
Zadanie  polegało  na  organizacji  130  godzin  zajęć  pozalekcyjnych  dla  100  uczniów
Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi w 5 zakresach po 20 uczniów w każdej dziedzinie tj.: 

- geografia turystyczna
- język angielski
- konwersacje w języku angielskim
- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
- zajęcia sportowe w basenie.

Ponadto  zorganizowano  2  szkolenia  dla  100  uczniów  oraz  1  szkolenie  dla  rodziców
informacyjno – uświadamiające w zakresie uzależnień od narkotyków. Zadanie przyczyniło
się do wskazania uczniom jak również ich rodzicom w jaki sposób można spędzać czas
wolny w sposób atrakcyjny, bezpieczny i pożyteczny. 



Dotację celową przeznaczono na:
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia z geografii turystycznej,
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia z języka angielskiego,
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia z konwersacji w języku 

angielskim,
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia sportowe na sali gimnastycznej,
• wynagrodzenie specjalisty prowadzącego zajęcia sportowe na basenie.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości
1 560,00 zł  na realizację zadania:  Spędzaj czas aktywnie.  W okresie od 14 września
do  11  grudnia  2015  r.  zorganizowano  łącznie  39  godzin  zajęć  ruchowych  dla
podopiecznych  stowarzyszenia  oraz  ich  rodzin.  Zajęcia  odbywały  się  w  poniedziałki
w  godzinach  od  17.00  do  20.00.  Zadanie  to  propagowało  zdrowy  styl  życia,  było
alternatywną formą zabezpieczenia czasu wolnego. Dzięki zadaniu uczestnicy pokonywali
bariery fizyczne i  psychiczne. 
Dotację celową przeznaczono na:
• zatrudnienie instruktora zajęć ruchowym.

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3   im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w  Czeladzi z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Lwowska  2  otrzymało  dotację  („mały  grant”)
w wysokości  2 370,00 zł na realizację zadania:  Stop! Dla uzależnień. Zadanie miało na
celu  organizację  34  godzin  zajęć  pozalekcyjnych  dla  12  uczniów  Gimnazjum  Nr  3
w  Czeladzi  (wskazanych  przez  pedagoga  szkolnego).  Zajęcia  pozalekcyjne
sprawnościowe  przyczyniły  się  do  rozładowania  negatywnych  emocji  oraz  nauczyły
uczniów  jak  radzić  sobie  ze  stresem  i  problemami  emocjonalnymi  bez  używek.
Zorganizowano  również  warsztaty  dla  rodziców uczniów Gimnazjum  Nr  3  w  Czeladzi
(3 grupy warsztatowe po jednej godzinie lekcyjnej).  Podczas warsztatów pt. „Dopalacze.
Stop”  rodzice  zyskali  wiedzę  jak  wspierać  swoje  dzieci  podczas  trudnego  okresu
dojrzewania. Ponadto w ramach zadania zorganizowano wyjście do kina  dla 60 uczniów
Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi na film podejmujący trudny temat właściwych wyborów wśród
młodzieży.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie trenera do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, 
• wynagrodzenie dla firmy prowadzącej warsztaty dla rodziców, 
• zakup biletów na seans filmowy,
• zakup rękawic.



II. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  roku  2015  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiła 30 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

1. Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału
Rejonowego dotacja w wysokości  3 500,00 zł na realizację zadania: Działalność
zespołu muzyczno - wokalnego Orfeusz w Czeladzi

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych dotacja w wysokości  17  917,00 zł na
realizację  zadania:  Działalność  Górniczej  Orkiestry  Dętej  oraz  Organizacja
Industriady w Galerii Elektrownia

3. Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi dotacja  w  wysokości  5 400,00  zł na
realizację  zadania:  Wydawnictwa:  „Zeszyty  Czeladzkie  19/2015”  oraz  Wystawa:
„Z rodzinnego albumu Czeladź i czeladzianie w dawnej fotografii”

4. Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” dotacja
w wysokości  1 683,00 zł na realizację zadania: V Czeladzkie spotkanie plenerowe
osób niepełnosprawnych

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych mały grant w wysokości  1 500,00 zł  na

realizację zadania: Warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Industriady 2015   

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Rejonowego 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Szpitalna  5a  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w  wysokości  3  500,00  zł na  realizację  zadania:  Działalności  zespołu  muzyczno  -
wokalnego Orfeusz w Czeladzi. W ramach zadania Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizował koncerty pt.:

• Orfeusz Wita Wiosnę 
• Dzień Matki 
• Święta Niepodległości
• Świąt Bożego Narodzenia (Kolędy i pastorałki) 

W roku 2015 Zespół muzyczno-wokalnego „Orfeusz” składał się z 19 członków. Na każdy
z powyższych  koncertów przybywało  ponad 150 osób.  Koncerty  odbywały się  w SDK
ODEON.  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.

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  11  Listopada  8
otrzymało dotację  z  budżetu Miasta Czeladź w wysokości  17  917,00 zł na realizację
zadania:  Działalność  Górniczej  Orkiestry  Dętej  oraz  Organizacja  Industriady  w  Galerii
Elektrownia. W ramach zadania Stowarzyszenie zapewniło przeprowadzenie 16 prób wraz
z przygotowaniem utworów do 4 koncertów Górniczej Orkiestry Dętej. Koncerty odbyły się
z okazji:

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

Koncerty prowadzone były przez 22 członków orkiestry.
Ponadto w ramach zadania Stowarzyszenie 13 czerwca 2015 r. organizowało w Galerii



Sztuki Współczesnej Elektrownia Święto Szklaków Zabytków Techniki Industriada 2015 r.
W ramach tych obchodów zorganizowano m.in.: turniej Industrialnych gier planszowych,
wycieczki  turystyczne  po  osiedlach  robotniczych,  organizację  X  Grafitti  Jam  (turniej
grafficiarzy).  
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie dla członków Górniczej Orkiestry Dętej,
• organizacja Grafitti  Jam (zakup farb  – spray,  zakup farby gruntowej,  zakup płyt

OSB)
• organizacja turnieju gier planszowych industrialnych (zakup gier)
• transport Orkiestry podczas koncertu Barbórkowego 4 grudnia.

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. 1-go Maja 27 otrzymało
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  5 400,00 złotych na realizację zadania
pt.  Wydawnictwa:  „Zeszyty Czeladzkie  19/2015”  oraz  Wystawa:  „Z  rodzinnego albumu
Czeladź i  czeladzianie  w dawnej  fotografii”.  Celem zadania była  popularyzacja  wiedzy
o Czeladzi o jej przeszłości i dniu dzisiejszym, o ludziach istotnych dla naszego miasta,
rozbudzanie przywiązania do miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy, a z drugiej strony –
pobudzanie  społeczności  lokalnej  do  aktywności,  do  docierania  do  swoich  korzeni,
do  dokumentów związanych  z  „małą  ojczyzną”.  Celem było  również  budowanie  więzi
między  mieszkańcami  poprzez  przybliżanie  wspólnych,  wieloletnich  działań
Stowarzyszenia  i  jego  dorobku,  a  tym  samym  propagowanie  idei  stowarzyszeń
regionalnych ich roli w umacnianiu tożsamości regionalnej i lokalnej.
Wydawnictwo pt. Zeszyty Czeladzkie 19 zawierało artykuły dot. m.in. dzielnicy Czeladzi –
Piasków,  90  lat  historii  fabryki  Wyrobów  Ceramicznych  „Józefów”,  „Józefów”  na
światowych  rynkach,  Obóz  dla  angielskich  jeńców  wojennych…,  Ulica  ks  Bolesława
Pieńkowskiego, Honorowy obywatel Czeladzi 2014 – Beniot Viannay, 25 lat miodowych lat
Zagłębiowskiego…., Z rodzinnego albumu. 
Promocja  „Zeszytów”  odbyła  się  w  grudniu  2015  r.  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej.
Wydawnictwo  o  nakładzie  200  egzemplarzy  rozdano  m.in.  wszystkim  uczestnikom
spotkania,  Honorowym  Obywatelom  Czeladzi  bądź  ich  rodzinom.  Ponadto  Zeszyty
przekazano do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, czeladzkich bibliotek
szkolnych,  do  bibliotek  publicznych  Zagłębia  Dąbrowskiego,  oraz  jako  egzemplarze
obowiązkowe do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
i Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz do Lyonu we Francji dla rodziny Victora Viannay’a.
Stowarzyszenie  w  ramach  zadania  zorganizowało  również  wystawę  pt.  Z  rodzinnego
albumu Czeladź  i  czeladzianie  w dawnej  fotografii,  której  towarzyszył  okolicznościowy
katalog.  Wystawa  prezentowana  była  w  Galerii  Exlibris  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
w Czeladzi w październiku 2015 r.
Dotację celową przeznaczono na:
Zeszyty Czeladzkie nr 19

• druk Zeszytu,
• druk i wysyłkę zaproszeń 
• uroczystą promocję (spotkanie i poczęstunek)

Wystawa pt. Z rodzinnego albumu Czeladź i czeladzianie w dawnej fotografii
• przygotowanie i wykonanie materiałów na wystawę – obróbka zdjęć,
• wydruk zdjęć (format A3),
• opracowanie projektu katalogu i zaproszenia,
• druk katalogu – folderu, 
• druk i wysyłka zaproszeń, 
• uroczystą promocję (spotkanie i poczęstunek)



Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” z siedzibą w Czeladzi
ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 1 683,00 zł na
zadanie realizację zadania: V 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  2015  r.  w  Galerii  Sztuki  Współczesnej  Elektrownia  odbyło  się  spotkanie
plenerowe pt. V 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  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  V  edycji  plenerów  były  prezentowane  lokalnej
społeczności podczas obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej w SDK „Odeon” i w filii  
nr  4  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Czeladzi  oraz  podczas  „Dnia  otwartego”
w Stowarzyszeniu w dniu 18 września 2015 r.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup  materiałów  edukacyjnych  (farby,  kredki,  gumki,  ołówki,  blok,  pędzle,
podobrazia, palety).

MAŁE GRANTY 
 
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  11  Listopada  8
otrzymało dotację („mały grant”) z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  1 500,00 zł  na
realizację zadania:  Warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Industriady 2015.  Zadanie
polegało na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych  podczas organizacji  Industriady
2015  w  Galerii  Sztuki  Współczesnej  Elektrownia.  W  warsztatach  wzięło  udział  36
uczestników. Warsztaty miały na celu przekazanie tradycji i historii miejsca najmłodszemu
pokoleniu czeladzian. Tematem warsztatów była „Praca”.                                                     
Dotację celową przeznaczono na:

• warsztaty dla dzieci (zakup materiałów  plastycznych).

 



III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  roku  2015  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wynosiła 300 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGASTU dotacja  w  wysokości  3 290,00  zł na

realizację zadania: Dziecięca Akademia Sportu – czyli prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych z elementami kick-boxingu dla dzieci z miasta Czeladź 

2. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 71 100,00 zł na realizację
zadania: Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej 

3. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w  Czeladzi dotacja  w  wysokości  865,00  zł  na  realizację  zadania:
Międzyszkolny Dzień Sportu w Gimnazjum na Piaskach

4. Czeladzki  Klub  Sportowy dotacja  w  wysokości   62 745,00  zł na  realizację
zadania:  Usportowienie  dzieci,  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie
zawodników do rywalizacji sportowej

5. Klub Sportowy Górnik  Piaski dotacja  w  wysokości  71 000,00  zł na  realizację
zadania: Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich do rywalizacji sportowej
oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

6. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 29 400,00 zł na realizację
zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

7. Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości  9 950,00 zł na realizację zadania:
Organizacja turnieju i prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych

8. Klub Sportowy Górnik  Piaski dotacja  w wysokości  40 600,00 zł na realizację
zadania: Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich do rywalizacji sportowej –
seniorzy.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 3 800,00 zł na realizację zadania:
Majówka z CKS Czeladź.
2. Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA  mały  grant
w wysokości 2 914,00 zł na realizację zadania:  Wycieczka Roztocze: działanie sportowo-
rekreacyjne
3.  Stowarzyszeniem  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w  Czeladzi  mały  grant  w  wysokości  1  200,00  zł na  realizację  zadania:
Bezpieczeństwo na lądzie.
4.  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU mały  grant  w  wysokości  2  430,00  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  3  290,00  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 marca o grudnia 2015 r. przeprowadzono 243 godziny zajęć treningowych.
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 



Dotację celową przeznaczono na:
• zakup sprzętu sportowego (drabinka do treningu, kółko do ćwiczeń, łapa trenera,

tarcza, skakanki).

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację
z budżetu Miasta  Czeladź w wysokości  71 100,00 zł oraz  29 400,00 zł  na realizację
zadania: Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej.
W roku 2015 w strukturach Klubu działały 3 sekcje sportowe:

• piłka koszykowa chłopców 
• piłka siatkowa dziewcząt 
• tenis stołowy

Miejski Czeladzki Klub Sportowy w 2015 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. 
W  rozgrywkach  ligowych  oraz  szkoleniu  udział  brało  około  150  zawodników
w następujących dyscyplinach: 

• koszykówka chłopców (juniorzy starsi,  juniorzy,  kadeci,  młodzicy starsi,  młodzicy
młodsi,  mini  koszykówka  rocznik  2005  i  młodsi,  mini  koszykówka  rocznik  2004
i młodsi)

• siatkówka dziewcząt (III liga, kadetki, młodziczki I, młodziczki II, mini siatkówka –
dwójki, trójki, czwórki)

• tenis stołowy (IV liga).
Ponadto Klub w roku 2015 r. organizował  bądź współorganizował następujące imprezy
sportowe:

• 28 marzec 2015 r. Turniej Koszykówki i Siatkówki klas VI
• 11 kwiecień 2015 r. Turniej Koszykówki i Siatkówki klas III
• 5-7 maj 2015 r. Festiwal Siatkówki Dziewcząt
• 19 kwiecień i 17 maj 2015 r. Grand Prix w Badmintonie 
• 28 czerwiec 2015 r. Amatorski Turniej Siatkówki
• 27 listopad 2015 r.  Amatorski Turniej Siatkówki
• 19 grudzień 2015 r. Grand Prix w Badmintonie 

Dotację celową przeznaczono na:
• trenerów, 
• opłaty startowe drużyn w rozgrywkach i turniejach,
• opłaty delegacji sędziowskich,
• ubezpieczenie zawodników, 
• opiekę medyczną (w tym medykamenty, odżywki, badania zawodników),
• imprezy sportowe,
• transport zawodników na mecze i turnieje,
• zakup wody mineralnej,
• obsługę administracyjną zadania,
• obsługę księgową zadania,
• plakaty, dyplomy, druki, foto, protokoły zawodów.



Czeladzki  Klub  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał  dotację
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości: 

• 62 745,00  zł na  realizację  zadania:  Usportowienie  młodzieży  i  seniorów  oraz
przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej 

• 9  950,00  zł na  realizację  zadania:  Organizacja  turnieju  i  prowadzenie  zajęć  w
różnych dyscyplinach sportowych

Zadanie  dot.  usportowienia  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie  zawodników  do
rywalizacji sportowej. Drużyny piłki nożnej brały udział w szkoleniach, w rozgrywkach, oraz
turniejach. Czeladzki Klub Sportowy w roku 2015 posiadał następujące drużyny piłkarskie: 

• seniorzy
• juniorzy
• trampkarze
• młodziki
• orliki

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.  Treningi prowadzone  były  m.in.  na
obiektach  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (hala  sportowa,  boisko  ze  sztuczną
nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. Pawełczyka), na boiskach piłkarskich: Orlik przy
Szkole Szkole Podstawowej Nr 3.
W okresie od 20 sierpnia do 24 grudnia 2015 r. Klub zatrudnił trenera do prowadzenia
zajęć treningowych dla sekcji MMA.
Ponadto w grudniu 2015 r. Czeladzki Klub Sportowy zorganizował VI Turniej Gwiazdkowy.
Turniej  miał  charakter  sportowo  artystyczny.  Oprócz  gry  w  piłkę  nożną  halową
zorganizowano również Jasełka, pokaz tańca HIP HOP, teatrzyk dla dzieci, pokaz tańca
Celtyckiego.  
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów,
• opłaty sędziów (mecze ligowe i Turniej Gwiazdkowy),
• opłaty startowe i regulaminowe,
• zgłoszenie zawodników,
• zakup wody mineralnej i napoi,
• transport,
• badania lekarskie,
• księgowość,
• obsługa administracji,
• zakup materiałów biurowych,
• protokolanci,
• opieka medyczna,
• medykamenty,
• oprawa muzyczna (spiker – Turniej Gwiazdkowy),
• zakup artykułów spożywczych ,gastronomia (Turniej Gwiazdkowy),
• zakup sprzętu sportowego (w tym akcesoria sportowe),
• zakup środków czystości,
• promocja – druki, plakaty, dyplomy,
• puchary, medale, statuetki (Turniej Gwiazdkowy).



Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul.  Mickiewicza otrzymał dotację
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości: 

• 71 100,00 zł na realizację zadania: Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich
do rywalizacji sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży

• 40 600,00 zł na realizację zadania: Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich
do rywalizacji sportowej – seniorzy.

Działalność Klubu Sportowego „Górnik” Piaski w roku 2015 opierała się na prowadzeniu
treningów, organizacji imprez oraz udziale w rozgrywkach. 
Klub Sportowy Górnik Piaski w roku 2015 posiadał następujące drużyny piłkarskie: 

• seniorzy
• B klasa
• juniorzy
• młodziki
• orliki
• żaki
• skrzaty

Drużyna  seniorska  w  czerwcu  2015  r.  uczestniczyła  w  rozgrywkach  IV  ligi  w  Śląskim
Związku Piłki Nożnej. Na zakończenie sezonu piłkarskiego 2014/2015 drużyna uplasowała
się na 9 pozycji w tabeli, dzięki czemu w sezonie 2015/2016 kontynuowała rozgrywki na
poziomie IV ligi. 
Zajęcia  treningowe  dla  wszystkich  drużyn  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. 
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów,
• zabezpieczenie meczy,
• masażystę,
• ubezpieczenie zawodników,
• gastronomię, wyżywienie, art. spożywcze,
• zakup wody mineralnej i napoi,
• medykamenty,
• opłaty startowe, licencje i opłaty regulaminowe,
• opłaty sędziów,
• sprzęt sportowy i stroje sportowe,
• materiały biurowe, tusze, poligrafia,
• promocja, druki, foto,
• transport,
• obsługę księgową,
• pracownika biurowego i technicznego.

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum nr 3 im. Polskie Macierzy Szkolnej
w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi  ul.  Lwowska 2  otrzymało  dotację  z budżetu Miasta
Czeladź  w wysokości  865,00 zł na realizację  zadania:  Międzyszkolny Dzień Sportu  w
Gimnazjum na Piaskach. Zadanie polegało na przeprowadzeniu w dniu 1 czerwca 2015 r.
międzyszkolnych  rozgrywek  sportowych  w  tym  m.in.  zawody  pływackie,  gry
zręcznościowe  i  sprawnościowe,  tor  przeszkód  i  rozgrywki  w  halową  piłkę  nożną.
W obchodach Międzyszkolnego Dnia Sportu udział wzięło 108 uczestników z czeladzkich
placówek oświatowych. 



Dotację celową przeznaczono na:
• zakup sprzętu sportowego do rozgrywek,
• zakup zimnych napoi,
• zakup nagród dla najlepszych uczniów i uczennic (słodycze i medale).

MAŁE GRANTY

Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację („mały
grant”) w wysokości 3 800,00 zł na realizacje zadania: Majówka z CKS Czeladź. Zadanie
polegało  na  zorganizowaniu  w dniu  3  maja  2015  r.  całodniowej,  otwartej  imprezy dla
mieszkańców Czeladzi.  Podczas imprezy zorganizowano m.in.  gry i  zabawy dla dzieci,
występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz występ zespołu muzycznego EVENTO.
Dotację celową przeznaczono na:

• osoby prowadzące gry i zabawy, 
• woda i napoje,
• zakup art. spożywczych, gastronomia,
• zakup naczyń jednorazowych,
• scena,
• zespół,
• promocja - druki, foto, dyplomy itd.,
• nagrody indywidualne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA z siedzibą w Czeladzi
ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości  2 914,00 zł na realizację
zadania: Wycieczka Roztocze: działanie sportowo-rekreacyjne.
W terminie od 19 do 21 czerwca 2015 r. zorganizowano wycieczkę dla grupy 51 osób
tj.   podopiecznych  Stowarzyszenia  oraz  ich  opiekunów.  W programie  wycieczki  grupa
zwiedziła m.in. Pałac w Baranowie Sandomierskiem, Szczebrzeszyn, kościółek na wodzie
w  Zwierzyńcu  oraz  Lublin.  Ponadto  podczas  drugiego  dnia  wycieczki  w  Zamościu
zorganizowano  dla  uczestników zawody w  „boule”  -  kobiety  kontra  mężczyźni.  Dzięki
realizacji zadania uczestnicy pokonywali własne słabości skutkujące wzrostem poczucia
własnej wartości jak i fizycznych możliwości.
Dotację celową przeznaczono na:

• koszty noclegów,
• bilety wstępu. 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum nr 3 im. Polskie Macierzy Szkolnej
w  Czeladzi z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Lwowska  2  otrzymało  dotację  („mały  grant”)
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 1 200,00 zł na realizację zadania: Bezpieczeństwo
na lądzie. Zadanie polegało na przeprowadzeniu 40 godzin zajęć dydaktycznych z karate
z  elementami  samoobrony.  W  zajęciach  uczestniczyło  16  uczniów  Gimnazjum  Nr  3
w Czeladzi. Zajęcia były organizowane w sali gimnastycznej Gimnazjum. 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  z  karate  z  elementami

samoobrony.

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8
otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 2 430,00 zł na realizacje zadania: Mikołaj z
AGATSU czyli promocja sportowego stylu życia. 
W  grudniu  2015r  r.  zorganizowano  w  hali  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji
w  Czeladzi  imprezę  pt.  „Mikołaj  z  Agatsu”,  podczas  której  rozdano  45  par  rękawic
bokserskich  dzieciom  mieszkającym  w  Czeladzi  a  trenującym  w  sekcji  kickboxing
w MOSIR Czeladź.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup rękawic,
• zakup paczek ze słodyczami.  

 
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 2015 nieodpłatnie udostępniono 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. 1-go Maja 27 (spotkania)
-        Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi
-        Związek Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów
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
-        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”
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  XII  Powiatową
Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA 2015”. Olimpiada odbyła się w dniu
25.09.2015 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  cykl  szkoleń  z  orientacji  przestrzennej,  czynności  dnia  codziennego,
warsztaty psychologiczne oraz zakupiono pomoce do chodzenia dla członków Polskiego
Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi.

II. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Czeladź
na rok 2015 (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. Sfinansowano  zakup  upominków  dla  laureatów  turnieju  tenisa  stołowego
organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów z okazji Dnia
Dziecka.
3. Dla  podopiecznych  uczęszczających  do  Zgromadzenia  Sióstr  Karmelitanek
Dzieciątka Jezus

• zakupiono paczki  dla  dzieci  z  okazji:  Świąt  Wielkanocnych,  Mikołaja  oraz Świąt
Bożego Narodzenia.

• zapewniono pobyt w Suchym k/Zakopanego dla  12 dzieci podopiecznych
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w terminie od 10 do 23 lipca
2015 r.

4. 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. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2015”  –  Trzeźwościowe
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.

III.  Bieżąca  działalność  kulturalno-edukacyjnej  prowadzona  w  czeladzkich  placówkach
oświatowych (dz. 801, 80195):
1. Zapewniono  przewóz  dla  18  członków  Zespołu  muzyczno-wokalnego  „Orfeusz”
działającego  przy  Polskim  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Oddział
Rejonowy w Czeladzi  na  „Przegląd  Zespołów Artystycznych”  w  dniu  9  maja  2015  r.
Przegląd odbywał się w Bytomskim Centrum Kultury.



2.  Pokryto koszty  transportu (pociąg) dla Opiekuna  Polskiego Związku Filatelistów –
Młodzieżowego Koła im. Czesława Słani prowadzonego przy Szkole Podstawowej Nr 1
w  Czeladzi  na Ogólnopolski  Młodzieżowy  Konkurs  Filatelistyczny, który  odbył  się
w Nałęczowie w dniach 4 – 7 czerwca 2015 r. 

 
Z-ca Burmistrza
ds. Społecznych

mgr Beata Zawiła

 

Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych złożonych przez
organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w roku 2015.
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