
S p r a w o z d a n i e 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi

i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2015  rok

1. Wstęp.
Program  Współpracy  Gminy  Siewierz  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  innymi

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został przyjęty na

mocy Uchwały Nr XLVI/423/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2014 roku.
Uchwalenie programu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi projektu uchwały,

w których wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy
Siewierz.  Do przedłożonego projektu  programu nie  zgłoszono  żadnych  uwag,  dokument  został
zaopiniowany pozytywnie, po czym został przedstawiony do akceptacji Radzie Miejskiej.

2.  Założenia  i  cele   Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  innymi
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Celem  głównym  programu  było  umacnianie  partnerstwa  pomiędzy  samorządem
a organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie działań na rzecz tworzenia  i  realizowania
rozwiązań, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.

Cel  główny został  rozwinięty i  doprecyzowany  w celach  szczegółowych,  które  zostały
skierowane  na  motywowanie  mieszkańców  do  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu  społecznym
i  definiowaniu  lokalnych  problemów,  wzrost  zaangażowania   mieszkańców  w  poszukiwanie
rozwiązań służących dobru ogólnemu, doskonalenie metod i form współpracy na rzecz wspólnoty
samorządowej,  udzielanie  wsparcia  organizacjom realizującym zadania  publiczne,   promowanie
zaangażowania  organizacji  w  realizowanie  zadań  publicznych  służących  społeczności  miasta
i gminy Siewierz, kreowanie pozytywnego wizerunku współpracy Gminy Siewierz z organizacjami
pozarządowymi. 

W programie określono również następujące priorytetowe kierunki aktywności organizacji
pozarządowych:

• organizacja  życia  kulturalnego  i  artystycznego  społeczności  ludzi  starszych
i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siewierz,

• wspieranie  działań  promujących  aktywne  spędzanie  wolnego  czasu,  ze  szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych środowiskach, wśród mieszkańców
gminy,

• podejmowanie zadań służących ochronie zwierząt i przyrody,  edukacja ekologiczna  oraz
propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

• wspomaganie zadań  skierowanych na rozwój lokalnych społeczności,
• wspomaganie  działań z zakresu nauki, edukacji oraz  oświaty i wychowania,
• upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
• wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury,  sztuki oraz ochronę dóbr

kultury i tradycji,
• wspieranie realizacji zadań w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego.



3. W 2015 roku ogłoszono otwarty konkurs na realizację następujących zadań publicznych:
1)  „Organizacja  życia  kulturalnego  i  artystycznego  społeczności  ludzi  starszych
i niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Siewierz”,
2) „Integracja społeczna oraz  organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”,
3) „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz  oświaty i wychowania wśród
mieszkańców Gminy Siewierz”,
4)  „Wspieranie  działań  mających  na  celu  upowszechnianie  kultury,  sztuki  oraz  ochronę  dóbr
kultury i tradycji”,
5) „Edukacja ekologiczna oraz  propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju poprzez lekcje  pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”.

W  odpowiedzi  na  ogłoszony  konkurs,  5  organizacji  pozarządowych  złożyło  oferty  na
realizację  zadań,  wymienionych  w  punktach  od  1  do  5.  Po  przeprowadzonym  postępowaniu
konkursowym niżej wymienione organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie na realizację
poszczególnych zadań, w ramach których podjęto szereg ciekawych inicjatyw, skierowanych do
mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
I tak:

3.1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
Siewierz,  z siedzibą w Siewierzu, ul.  Słowackiego 2 realizował zadanie pn.„Organizacja życia
kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych i niepełnosprawnych, mieszkańców
Gminy Siewierz”. 
Dofinansowanie wyniosło kwotę 50.000,00 zł, ogólny koszt zadania wyniósł kwotę 137.740,00 zł.
W ramach pozyskanych środków zorganizowano szereg ciekawych przedsięwzięć dobrze służących
aktywizacji starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy oraz ożywieniu ich życia.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania: 

1. 8 wycieczek turystycznych, w których wzięło udział 367 osób. Uczestnicy zwiedzali m. in.:
Bieszczady,  Wojsławice  i  Brzeg,  Pragę,  Berlin  i  Poczdam,  Wiedeń,  Łańcut,  Przemyśl
i Krasiczyn, Pieniny, Pszczynę i Żywiec.

2. Obchody jubileuszu - 5. rocznicy powstania Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych,
w których uczestniczyło 138 osób.

3. Udział w spektaklu teatralnym  teatru z Zawiercia  pn. „Ze starej płyty”,  który wystąpił
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w Siewierzu  z  okazji  „Dnia
Matki”  i  „Dnia  Ojca”.  Spektakl  obejrzało  228 osób z  Kół  w Siewierzu  i  Wojkowicach
Kościelnych.

4. „Dzień rozrywki dla seniorów” z częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola
Publicznego  w  Siewierzu,  Zespołu  Taneczno  -  Wokalnego  KGW  z  Toporowic,  Chóru
Męskiego z Żelisławic oraz utalentowanych członków PZERiI. W spotkaniu uczestniczyło
199 osób.

5. „Dzień Seniora” z bogatym programem artystycznym w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego
z Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych, Pana Grzegorza Węglarza i z występami
rodzimych artystów. W spotkaniu uczestniczyło 208 osób.

6. Dzień  Seniora”  w  Kole  Terenowym  w  Wojkowicach  Kościelnych  z  programem
artystycznym. W spotkaniu uczestniczyło 140 osób.   

Prężna  działalność  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  na  terenie  Gminy
Siewierz  oraz  realizowane  przez  stowarzyszenie  zadania  powodują  systematyczny  wzrost
zainteresowania   działalnością  związku,  skutkują  coraz  liczniejszym  uczestnictwem  osób  ze
środowisk  senioralnych  w  organizowanych  imprezach  i  spotkaniach.  Na  ogólną  liczbę  660
członków związku, w 2015 roku w różnych formach działalności  uczestniczyło 1.280 osób, w tym
z rejonu Siewierza: 698 osób, z Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych: 470 osób i z Koła
Terenowego w Brudzowicach: 112 osób. Zakładane cele, w tym przede wszystkim aktywizacja



seniorów  poprzez  stworzenie  warunków  do  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  poznawanie
walorów kulturowych i historycznych bliższej i dalszej okolicy, umożliwienie dostępu do wydarzeń
kulturalnych  i  rozrywkowych  oraz  ożywienie  codziennego  życia  zostały osiągnięte,  a  efekty  –
liczne uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach i urozmaicona oferta zajęć dla seniorów wpłynęły
bardzo korzystnie na sytuację tej  grupy społecznej w Gminie Siewierz i podniesienie standardu
życia.

3.2. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc z/s w Siewierzu ul. Słowackiego 2 realizowało
zadanie  pn.  „Integracja  społeczna  oraz  organizacja  życia  kulturalnego  i  artystycznego
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”. 
Dofinansowanie  zostało  udzielone  w  wysokości  6.500,00  zł,  zaś  ogólny  koszt  zadania
wyniósł kwotę 11.953,55 zł.
W 2015 r.  stowarzyszenie organizowało działania dla 15 -  osobowej grupy dzieci i  młodzieży.
W działaniach uczestniczyli również rodzice i opiekunowie oraz osoby zaangażowane w pracę na
rzecz  niepełnosprawnych.  Dzięki  realizacji  zadania  osiągnięto  zakładane  cele,  w  tym  m.in.
rozwijano  potrzeby  kulturalne  i  przezwyciężano  bariery  psychofizyczne,  integrowano  osoby
niepełnosprawne  i  zacieśniano  więzi  przyjaźni  wśród  osób  sprawnych  i  niepełnosprawnych,
stworzono możliwość aktywnego wypoczynku dla  osób  niepełnosprawnych, przez co nastąpiła
poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego podopiecznych stowarzyszenia. 
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania: 

1. Organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.
2. Zorganizowanie wycieczki do ZOO w Chorzowie i do Afrykarium we Wrocławiu.
3. Udział w imprezie  charytatywnej  „Wieczór  marzeń” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

w Chorzowie.
4. Organizacja wycieczki do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. 
5. Organizacja wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W  rezultacie  podejmowanych  działań  podopieczni  stowarzyszenia  zostali  zmotywowani  do
aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas pobytu w ogrodzie zoologicznym mogli podziwiać
największy  i  najstarszy  ogród  zoologiczny  w  Polsce  oraz  zgromadzone  w  nim  okazy  fauny,
w afrykarium  poznali  najważniejszych  przedstawicieli  ekosystemu „czarnego   lądu”.  Podczas
„Wieczoru marzeń” dzieci aktywnie spędziły czas w gronie rówieśników z całego województwa.
Poprzez wyjazdy do Teatru Dzieci Zagłębia uczestniczyły w życiu kulturalnym naszego regionu
i  rozwijały zainteresowania  kulturą  i  sztuką.  Zainteresowania  naukowe  mogły być  pogłębiane
podczas  wizyty  w  Centrum  Nauki  Kopernik,  gdzie  dzieci  poznawały  prawa  przyrody
i uczestniczyły w samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. 

3.3.  Stowarzyszenie  Uniwersytet  Trzeciego Wieku z/s  w Siewierzu  ul.  Słowackiego 2
zrealizowało zadanie pn.  „Promowanie i  wspieranie działań z zakresu nauki,  edukacji  oraz
oświaty i wychowania wśród mieszkańców Gminy Siewierz”.  
Dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło kwotę 26.000,00 zł, zaś ogólny koszt zadania
zamknął się  kwotą 79.145,00 zł. 
Głównym celem zadania była poprawa jakości i poziomu życia ludzi starszych poprzez wspieranie
ich aktywności społecznej w dziedzinie nauki, edukacji i oświaty. 
Założenie  to  zostało  osiągnięte  poprzez  realizację  szeregu  celów  szczegółowych,  a  w  tym:
wspieranie  różnorodnych  form  edukacji,  tworzenie  warunków  do  uczestnictwa  w  kulturze
i wypoczynku, wykorzystanie umiejętności zawodowych i zainteresowań  ludzi starszych oraz ich
aktywizację do działań na rzecz środowiska  lokalnego,  wspieranie działań służących pełniejszej
integracji  społecznej  środowisk  senioralnych,  rozwój  inicjatyw  wspierających  więzi
międzypokoleniowe,  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób  starszych,  pobudzenie
aktywności ruchowej i promocji zdrowego trybu życia. 



Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania: 
1. Warsztaty w zakresie obsługi komputera i internetu (szkolenia w 3 grupach 10 – osobowych,

na dwóch poziomach zaawansowania) warsztaty teatralne (20 zajęć dla 8 osób), warsztaty
plastyczne (28 godz. zajęć dla 10 osób) i warsztaty kosmetyczne (11 godzin zajęć dla 66
osób). 

2. Kursy języków obcych – język angielski dla zaawansowanych (84 godz. zajęć dla 30 osób),
język niemiecki ( 48 godz. zajęć dla 10 osób) i język włoski (27 godz. zajęć dla 12 osób).

3. Zajęcia ruchowe i edukacja zdrowotna – przeprowadzono 81 godz. zajęć z gimnastyki dla
7 grup, 10 osób uczestniczyło w 52 godz. zajęć z jogi, ponadto nordic walking, rowery,
warsztaty taneczne,  10 seniorów uczestniczyło w Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Sportowej
w Łazach,  18 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym i 10 osób uczestniczyło w marszu
z kijkami nordic walking – w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Siewierzu.

4. Nauka  i  edukacja  kulturalna  –  odbyły  się  2  spotkania  w  ramach  kawiarenki  literackiej
i  spotkania z  dziećmi,   wyjazdy do teatrów – w Częstochowie,  Krakowie  i  Chorzowie,
warsztatowy wyjazd Szlakiem Piastowskim dla 40 osób, wycieczka na Górę św. Anny dla
45 osób i wycieczka w Bieszczady dla 40 osób. 

5. Organizacja  zakończenia  roku  akademickiego  2014/2015  z  udziałem  130  osób  oraz
uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 w ramach inauguracji Roku
Kulturalnego w Gminie Siewierz.

6. We wrześniu 2015 r. grupa teatralna wystąpiła gościnnie podczas Zjazdu Sołtysów Powiatu
Będzińskiego w Preczowie ze spektaklem pt. „Furie”, który został również zaprezentowany
mieszkańcom gminy na deskach Miejsko – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Siewierzu. 

7. W  październiku  2015  r.  wprowadzono  nowe  zajęcia  ruchowe  –  pływanie,  w  których
uczestniczyło 27 osób.

8. Udział w Powiatowych Dniach Seniorów oraz w II Kongresie Zdrowia w Zawierciu. 
W efekcie  zrealizowanego zadania w różnych formach aktywności  uczestniczyło  ogółem około
415 osób. W trybie ciągłym działo 12 sekcji ( 3 sekcje językowe, komputerowa, teatralna, literacka,
3 sekcje ruchowe, plastyczna,  kosmetyczna,  kulinarna, warsztaty pierwszej pomocy i zajęcia na
basenie). 
W nowo uruchomionych zajęciach wzięło udział ok.146 osób, z czego z komputera stale korzystało
ok. 95 osób, które odbywały w miesiącu średnio 87 godzin zajęć. 
Zajęcia  prowadzone  w  ramach  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  umożliwiły  jego  uczestnikom
podnoszenie  umiejętności  własnych,  rozwijanie  zainteresowań  i  pasji  oraz  uczestniczenie
w zajęciach ruchowych i innych, dostosowanych do możliwości osób w wieku senioralnym.
Wpłynęły  również  bardzo  pozytywnie  na  podniesienie  standardu  życia  uczestników  zajęć,
pobudzenie ich  aktywności społecznej oraz propagowanie aktywności fizycznej i umysłowej. 

3.4.  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Sołectwa  Leśniaki zrealizowało  zadanie  pn.
„Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr
kultury i tradycji”.  Dofinansowanie wyniosło kwotę 3.000,00 zł.  ogólny koszt zadania wyniósł
kwotę 6.461,67 zł.
Realizując zadanie osiągnięto zakładane cele, tj. podniesienie wrażliwości społecznej w dziedzinie
kultury  wyższej,  integrację  międzypokoleniową  mieszkańców  sołectwa,  atrakcyjne  spędzenie
wolnego  czasu  i  poznanie  walorów  kulturowych  i  historycznych  Jury  Krakowsko  -
Częstochowskiej. 
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania: 

1. Zorganizowanie  „Dnia  Kobiet”  dla  mieszkanek  sołectwa  wraz  z  częścią  artystyczną
w wykonaniu najmłodszego pokolenia mieszkańców Leśniaków. W spotkaniu uczestniczyło
40 osób.



2. Zorganizowanie  „Dnia  Dziecka”  połączonego  z  wyjazdem  do  kina  na  film  pt.  „Mały
Książe” dla 46 osób.

3. Wycieczka autokarowa po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej  ze zwiedzaniem muzeum
regionalnego  w  Złotym  Potoku,  przejściem  trasą  turystyczną  Mirów  –  Bobolice,
zwiedzaniem zamku w Bobolicach, kirkutu w Żarkach i Wzgórza Laskowiec. W imprezie
uczestniczyło 25 osób.

4. Wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu  dla 42 osób.
5. Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu na seans filmowy dla 30 osób.

Wszystkie założone działania zostały zrealizowane, a zakładane cele osiągnięte. 
Dodatkowym efektem zadań realizowanych przez stowarzyszenie była również międzypokoleniowa
integracja mieszkańców Leśniaków oraz zaangażowanie w poszczególne działania coraz większej
liczby osób, nie zrzeszonych dotąd w stowarzyszeniu. 

3.5. Polski Związek Pszczelarzy w Katowicach Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu
zrealizował  zadanie pn.„Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”.  
Dofinansowanie wyniosło kwotę 3.500,00 zł,  ogólny koszt  zadania wyniósł  kwotę 3.500,00 zł.
Środki  wydane  na  realizację  zadania  zostały  wykorzystane  w  stu  procentach  i  zgodnie
z przeznaczeniem. 
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania: 

1. Przeprowadzenie  zajęć  teoretycznych  dla  dzieci  w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum
w Żelisławicach oraz zajęć terenowych dla dzieci w pasiece w Żelisławicach w miesiącach
od kwietnia do maja 2015 r.

2. Zorganizowanie wystawy pszczelarskiej w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Siewierzu  w miesiącach od lutego do maja 2015 r.

Uczestnicy zajęć w szkole oraz w pasiece  poznawali życie i zwyczaje pszczół oraz  ich znaczenie
dla ekosystemu. Ponadto młodzież uwrażliwiano na potrzebę dbania o czyste środowisko naturalne
i  przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. 
Wystawa pszczelarska wpłynęła pozytywnie na podniesienie  poziomu wiedzy o pszczołach,  ich
znaczeniu i funkcjonowaniu w środowisku naturalnym.  Cele przedsięwzięcia zostały osiągnięte –
wszechstronna edukacja ekologiczna,  również z wykorzystaniem zajęć warsztatowych w terenie
i propagowanie proekologicznych zachowań wpływają pozytywnie na systematyczne podnoszenie
poziomu świadomości społecznej, począwszy od najmłodszego pokolenia, w bardzo ważnej sferze
życia.  

4. Ocena realizacji zadań publicznych.
Zadania publiczne, określone w  Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i  innymi  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2015  rok  zostały
zrealizowane przez 5 organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta i Gminy Siewierz.
Wszystkie  organizacje  wykazały  się  rzetelnością  w  działaniach,  skierowanych  do  społeczności
lokalnych  oraz  dużym  zaangażowaniem  ich  członków  w  realizację  celów,  służących  dobru
ogólnemu.  Takie podejście  do zadań skutkowało ciekawymi inicjatywami,  które dobrze służyły
ożywieniu społecznemu adresatów programu czyli mieszkańcom Miasta i Gminy Siewierz. 

Realizacja  zadań  odbywała  się  zgodnie  z  priorytetami  przyjętymi  w  programie  oraz
postanowieniami, zawartymi w umowach. 

Cel  główny  programu,  czyli:  „umacnianie  partnerstwa  pomiędzy  samorządem
a organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie  działań na rzecz tworzenia  i realizowania
rozwiązań, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz” oraz
cele  szczegółowe  osiągnięto,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  szczegółowych  sprawozdaniach,
złożonych przez wszystkie organizacje, uczestniczące w realizacji programu.



5. Podsumowanie.
Udział organizacji pozarządowych  w realizacji  lokalnej polityki publicznej przyczynia się

do zwiększania zaangażowania mieszkańców  w rozwój  swojej  „małej  ojczyzny” oraz wpływa
bardzo korzystnie na wiele sfer życia społecznego w Mieście i Gminie Siewierz.  

Dodatkowym  pozytywnym efektem współpracy jest stała wymiana informacji i poszerzanie
wiedzy o aktywnych  w środowisku lokalnym podmiotach, ich działalności i potencjale, co sprzyja
poszerzaniu  partnerstwa dla  realizacji wspólnych zadań.

To  z  kolei  pozwala  na  rozszerzanie  zakresu  zadań  do  realizacji  przez  organizacje
pozarządowe oraz systematyczny rozwój organizacji, a także zwiększanie kręgu mieszkańców, do
których kierowane są poszczególne działania, z dużym pożytkiem dla społeczności lokalnej. 

Sprawozdanie sporządziła:
U.Radziwołek – Pełnomocnik ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w Gminie Siewierz


