
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Pawłowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 

 
I. Wstęp 

 Program współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok  
został uchwalony 20 października 2006 roku. 

 Jego podstawowym założeniem było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań 
własnych Gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie Podmiotów programu 
w realizację tych zadań. 

 Cele szczegółowe to: 
- pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, a przez to poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy, 
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie i wspólnotę lokalną, 
- zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych. 
 

II. Zlecanie organizacjom zadań poprzez powierzanie i wspieranie wykonywania zadań 
publicznych.  

Podstawową formą współpracy Gminy Pawłowice z Podmiotami Programu jest 
zlecanie im do realizacji zadań publicznych w drodze Konkursów ogłaszanych przez Wójta 
Gminy Pawłowice poprzez: 

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji 

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji 

W 2007 roku zostały ogłoszone cztery konkursy na realizację zadań publicznych                
w obszarach: 

- profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia na kwotę w wysokości 26.000,00 zł., 
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  na łączną kwotę                        

w wysokości 282.305,00 zł. 
 

Łączna suma zwrotów niewykorzystanych środków finansowych w 2007 r., które 
zostały przekazane organizacjom w formie dotacji na realizację zadań publicznych wynosi: 
19,34 zł (profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia) i 6.275,62 zł (upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji). 

 

1.              Pierwszy konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji ogłoszono 11 grudnia 2006 roku.  

 Do oceny ofert, powołano Komisję Oceniającą w składzie określonym 
Zarządzeniem nr Or.0151/15/2007 z dnia 09.01.2007r.  

Do 10 stycznia 2007 roku wpłynęło 25 ofert. 22 stycznia 2007 r. odbyło się 
spotkanie Komisji Oceniającej oferty. Po analizie złożonych ofert Komisja uznała, że 6 
z 11 ofert na „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu” i 2 z 14 
ofert na „Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie imprez 
sportowych” spełniają warunki udziału w konkursie. 

              Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej i rachunkowej 
Komisja Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 8 ofert.  
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  Zarządzeniem nr Or. 0151/23/2007 z dnia 23.01.2007 r. Wójt Gminy 
Pawłowice zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie dzieci                             
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu” sześciu organizacjom na łączną kwotę 
118.450,00 zł. 
  Zarządzeniem nr Or. 0151/24/2007 z dnia 23.01.2007 r. Wójt Gminy 
Pawłowice zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu                  
i rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowych” dwóm organizacjom na ogólną 
kwotę 6.310,00 zł. 
 

Temat 
konkursu 

Oferent Wysokość 
dotacji 
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UKS 
AQUATICA 
Pawłowice 

25.000,00 zł W zajęciach uczestniczyło około 75 dzieci w przedziale 
wiekowym od 7 do 17 lat. Zajęcia w wodzie odbywały się              
5 razy w tygodniu w godzinach rannych od 6.00 do 7.00                  
i popołudniowych od 16.00 do 19.00. Zajęcia na salce 
gimnastycznej odbywały się również 5 razy w tygodniu po             
1 godzinie dziennie. Dzieci i młodzież brali udział w wielu 
imprezach wyjazdowych. 

UKS 
BUDO 
Pawłowice 

10.000,00 zł Zajęcia obejmowały: 
- przedstawienie uczestnikom różnych form radzenia sobie 

w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, 
- wyrabianie poczucia bezpieczeństwa oraz 

odpowiedzialności za zdrowie własne i innych poprzez 
sztuki i sporty walki, 

- wywołanie pozytywnych  cech charakteru wśród dzieci               
i młodzieży szkolnej poprzez ukazanie alternatywnej formy 
spędzania wolnego czasu, 

- podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu samoobrony, 
- promocja zdrowego trybu życia, 
- skuteczne przygotowanie członków sekcji do rywalizacji 

sportowej. 
Zajęcia odbywały się w trzech sekcjach z podziałem na grupy 
wiekowe i organizowane były dwa razy w tygodniu: 1,5 
godziny dzieci i 2 godziny młodzież. 

GKS 
PNIÓWEK 
- 74 

29.200,00 zł W zajęciach organizowanych w ramach zadania uczestniczyło 
ok. 60 osób. Zajęcia sportowe odbywały się 4 razy w 
tygodniu. 

UKS 
JEDYNKA 

10.000,00 zł Od lutego do czerwca prowadzone były zajęcia 
ogólnorozwojowe dla dzieci z klas III i IV z terenu Gminy 
Pawłowice, w których brało udział ok. 25 osób (dziewcząt                          
i chłopców). Dzięki tym zajęciom dzieci doskonaliły 
umiejętności, kształtowały zdolności motoryczne. Uczestnicy 
zajęć podzieleni byli na 3 grupy: 

1. kategoria chłopców młodszych (rocznik 96 i młodsi) – 
25 osób, treningi 1 godzina w tygodniu, 

2. kategoria młodzików (rocznik 93 i młodsi) – 18 osób – 
treningi 2 godziny tygodniowo, 

3. kategoria junior młodszy (rocznik 91 i młodsi) – 16 
osób, 2 godziny tygodniowo. 

GUKS 
GWAREK 

31.250,00 zł Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu. Uczestniczki 
szkolenia dzięki zajęciom zajmowały wysokie miejsca                      
w organizowanych turniejach. 

UKS JUDO 13.000,00 zł Szkolenie prowadzone było 3 razy w tygodniu, dla dwóch grup 
wiekowych. Dzięki zajęciom uczestnicy uzyskiwali wysokie 
lokaty na zawodach regionalnych i ogólnopolskich. 

u p o w sUKS 2.500,00 zł Zawody pływackie „Korespondencyjne Mistrzostwa Polski                 
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AQUATICA 
Pawłowice 

w Pływaniu 11-latków” były imprezą 2 –dniową. W zawodach 
wzięło udział około 220 zawodników z 25 klubów pływackich 
województwa śląskiego. Impreza odbywała się w dniach od 
25.05.2007 do 26.05.2007. 

GUKS 
GWAREK 
Pawłowice 

3.810,00 zł „Międzynarodowy Turniej Koszykówki Żeńskiej” trwał 2 dni od 
15.09-16.09.2007 roku. Impreza była przewidziana na              
3 dni, jednak 2 zespoły odmówiły udziału w turnieju                      
i rozegrany został on według wariantu przy 4 zespołach. 

 

2.               Drugi konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji ogłoszono 23 stycznia 2007. Do 26 lutego 2007 r. wpłynęło 21 ofert. 

   9 marca 2007 r. odbyło się spotkanie Komisji Oceniającej oferty. Po analizie 
złożonych ofert Komisja uznała, że 6 z 8 ofert na „Szkolenie dzieci i młodzieży                             
w różnych dyscyplinach sportu” i 13 ofert złożonych na „Upowszechnianie sportu i 
rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowych” spełniają warunki udziału                   
w konkursie.  

Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej i rachunkowej 
Komisja Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 19 ofert. 
  Zarządzeniem nr Or. 0151/38/2007 z dnia 12.03.2007 r. Wójt Gminy 
Pawłowice zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie dzieci                   
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu” sześciu organizacjom na łączną kwotę 
84.075,00 zł. 
  Zarządzeniem nr Or. 0151/39/2007 z dnia 12.03.2007 r. Wójt Gminy 
Pawłowice zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu                   
i rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowych”. Zarządzenie dotyczy realizacji 
trzynastu imprez sportowych na ogólną kwotę 39.459,00 zł. 
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LKS STRAŻAK 
Pielgrzymowice 

17.000,00 zł W zajęciach organizowanych w ramach zadania brały 
udział dzieci i młodzież w różnym przedziale wiekowym. 
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i trwały 2 godziny 
od 17.00-19.00. 

LKS PIAST 22.000,00 zł W ramach szkolenia dzieci i młodzieży odbyło się wiele 
spotkań. Uczestnicy spotykali się 3 razy w tygodniu. 
Rozegrano ok. 60 meczy piłkarskich. W zajęciach tenisa 
stołowego brały udział dzieci i młodzież w licznej grupie 
spędzając czas w miłej atmosferze. Sekcja piłki nożnej to 
dwie drużyny, w ich składzie było około 50-60 osób 
(dzieci i młodzieży), którzy w sposób zorganizowany, pod 
nadzorem podnosili swoje umiejętności. 

GKS FUTSAL 12.000,00 zł W zajęciach organizowanych w ramach zadania brało 
udział 28 osób (dzieci i młodzież w różnym przedziale 
wiekowym). Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. 

KRS TKKF 
ROZWÓJ 
Pawłowice 

11.925,00 zł Zajęcia sportowo-rekreacyjne były prowadzone                         
w następujących sekcjach: 
sekcja koszykowa                    15 osób 
sekcja kolarska                         12 osób 
sekcja tenisa stołowego           25 osób 
sekcja piłki nożnej trampkarzy  20 osób 
sekcja piłki nożnej juniorów      20 osób 
sekcja siatkówki plażowej         15 osób 
Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu. 
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LKS 
KRZYŻOWICE 16.500,00 zł W szkoleniu dzieci i młodzieży brało udział 40 osób. 

Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu 

UKS GONIEC 4.650,00 zł Zajęcia prowadzone raz w tygodniu od 17.00-19.30. 
Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w szachy przyczyniło 
się do wielu sukcesów uczestników zajęć w „Szachowym 
Grand Prix 2007”, „Pawłowickiej Lidze Szachowej”, 
„Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych                               
i Gimnazjalnych”. 
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UKS 
AQUATICA 
Pawłowice 

4.500,00 zł Zawody pływackie „Miting Pływacki” odbyły się w dniu 19 
października 2007 roku w Krytej Pływalni „Wodny Raj”. W 
zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników z klubów 
z: Jastrzębia, Żor, Cieszyna, Bielska Białej, Kęt i UKS 
AQUATICA. Zawodnicy walczyli w każdej konkurencji                
o pamiątkowe dyplomy, medale i puchary. 

UKS 
AQUATICA 
Pawłowice 

3.500,00 zł Zawody pływackie „VI Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy 
Pawłowice” były imprezą 2-dniową. Pierwszy dzień 
(30.11.2007) był przeznaczony dla sąsiadujących                        
z Gminą Pawłowice klubów sportowych. Uczestniczyło                   
w nich około 200 zawodników Pawłowic, Bielska Białej, 
Jastrzębia, Żor, Kęt oraz Wodzisławia Śl. Drugi dzień 
przeznaczony dla mieszkańców Gminy Pawłowice (szkoły 
podstawowe i gimnazja). W zawodach wzięło udział 
ponad 200 zawodników. Zawodnicy UKS AQUATICA                 
w konkurencjach indywidualnych z powodzeniem 
zajmowali miejsca promowane nagrodami (dyplomy, 
medale, puchary). 

STRAŻAK 
Pielgrzymowice 

2.300,00 zł W „Gminnym Turnieju Juniorów – boisko” brały udział trzy 
zespoły (ok. 50 osób wraz z opiekunami). Mecze 
rozgrywane były systemem: „każdy z każdym”. Impreza 
odbyła się  01.07.2007 r. w godzinach 13.00-19.30. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

2.500,00 zł W „Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Juniorów” 
wzięło udział 6 drużyn (84 zawodników). Turniej 
rozegrano systemem „każdy z każdym”. Łącznie 
rozegrano 15 spotkań. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

1.146,00 zł Do „Gminnego Turnieju Piłki Koszykowej” zgłosiły się                  
4 drużyny – Warszowice i 3 zespoły z Pawłowic. Ogółem 
w imprezie brało udział 28 zawodników. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

3.500,00 zł „Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet                          
i Mężczyzn”. W turnieju kobiet wzięło udział                                   
6 zawodniczek (3 pary), natomiast w kategorii mężczyzn 
20 zawodników (10 par). Turniej rozegrano systemem 
podwójnych eliminacji tzw. systemem brazylijskim. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

6.000,00 zł W „Gminnej Lidze Piłki Nożnej Halowej Amatorów” wzięło 
udział 9 drużyn z terenu naszej Gminy (126 uczestników). 
Gminna Liga była rozgrywana systemem „każdy                          
z każdym” w całym sezonie i na podstawie wyników 
meczy wyłoniono zwycięską drużynę. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

2.000,00 zł W „Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Oldbojów” 
wzięło udział 6 zespołów: AUTONAPRAWA 
GOLASOWICE I, AUTONAPRAWA GOLASOWICE II, 
KRS TKKF „ROZWÓJ” Pawłowice, GKS FUTSAL 
Pawłowice, KS WARSZOWICE, Jomar – Stawowa. 
Ogółem wystąpiło 84 zawodników. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

3.450,00 zł Do Gminnej Ligi Tenisa Stołowego zgłosiło się ogółem 28 
zawodników. 



 5 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

6.350,00 zł W „Gminnej Lidze Piłki Nożnej Amatorów” udział wzięło 
112 zawodników. Liga została rozegrana systemem 
„każdy z każdym”. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

1.688,00 zł W „Turnieju Miast Śląskich w Piłce Siatkowej Plażowej” 
wystąpiło 16 zawodników z naszej Gminy. Turniej 
rozegrano systemem brazylijskim. 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

2.525,00 zł W „Pucharze Gminnej Ligii Piłki Nożnej Amatorów” udział 
wzięło 84 zawodników. Turniej rozegrano systemem 
grupowym. Dwie najlepsze drużyny awansowały (z każdej 
grupy) do półfinału. Przegrani z półfinału grali o 3 miejsce. 
Zwycięzcy o pierwsze. 

UKS JUDO 15.000,00 zł Na „Międzynarodowe Grand Prix w Judo” złożyło się      
5 turniei. W rozgrywkach mogli brać udział dziewczęta                
i chłopcy w róznych kategoriach wagowych.  

 

3.               Trzeci konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze profilaktyki, 
promocji i ochrony zdrowia oraz w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji 
ogłoszono 20 kwietnia 2007 r 

21 maja 2007 r. zarządzeniem nr Or. 0151/62/2007 Wójta Gminy Pawłowice 
powołano Komisję Oceniającą oferty na realizację zadań publicznych w obszarze 
profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia.  

.   Do 24 maja 2007 r. wpłynęły 2 oferty, po jednej na każde zadanie. 
5 czerwca 2007 r. odbyło się spotkanie Komisji Oceniającej oferty. Po analizie 
złożonych ofert Komisja uznała, że obie oferty spełniają warunki  konkursu.  
Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej i rachunkowej Komisja 
Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 2 oferty. 

  Zarządzeniem nr Or. 0151/66/2007 z dnia 06.06.2007 r. Wójt Gminy 
Pawłowice zlecił realizację zadań publicznych w obszarze profilaktyki, promocji                      
i ochrony zdrowia pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin osób 
uzależnionych od alkoholi” na kwotę 26.000,00 zł oraz w obszarze kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportu” na kwotę 16.000,00 zł 

   

Temat konkursu Oferent Wysokość 
dotacji 

Opis zrealizowanego zadania 

Organizacja 
wypoczynku 
letniego dzieci            
z rodzin osób 
uzależnionych od 
alkoholu 

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew Śląska 
– Hufiec im. J. 
Kreta Jastrzębie 
Zdrój 

26.000,00 zł W dniach 16-30 lipca 2007r. zorganizowano 
letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży                   
w Kucobach koło Olesna. W czasie obozu 
realizowany był bogaty repertuar 
programowy, obejmujący problematykę 
uzależnień, trening zachowań asertywnych, 
rozpoznawanie i kontrolowanie agresji, 
podnoszenie poczucia własnej wartości, 
samoakceptacji oraz problemy komunikacji 
interpersonalnej. Z zadania skorzystało 44 
dzieci i młodzieży objętych opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pawłowicach. 

Szkolenie dzieci       
i młodzieży w 
różnych 
dyscyplinach 
sportu 

KS WARSZOWICE 16.000,00 zł Uczestnicy zajęć byli podzieleni na 2 grupy: 
juniorów młodszych i juniorów starszych. 
Obie grupy brały udział w zajęciach 2 razy                           
w tygodniu po 2 godziny. 
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4.               Czwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji ogłoszono 6 lipca 2007. Do 6 sierpnia 2007 r. wpłynęła 1 oferta. 

21 sierpnia 2007 r. odbyło się spotkanie Komisji Oceniającej oferty. Po analizie 
złożonej oferty Komisja uznała, że spełnia ona warunki udziału w konkursie.  

  Zarządzeniem nr Or. 0151/84/2007 z dnia 27.08.2007 r. Wójt Gminy 
Pawłowice zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą  „Upowszechnianie sportu                
i rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowych” na kwotę w wysokości               
3.011,00 zł. 

 

Temat konkursu Oferent Wysokość 
dotacji 

Opis zrealizowanego zadania 

Upowszechnianie 
sportu i rekreacji 
poprzez 
organizowanie 
imprez 
sportowych 

KRS TKKF 
„ROZWÓJ” 
Pawłowice 

3.011,00 zł W „Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn” wzięło 
udział 6 zespołów co daje łącznie 72 
zawodników. Turniej rozegrano systemem 
„każdy z każdym”. 

 

III. Informowanie o kierunkach działania. 

 Gmina realizuje również zadanie publiczne we współpracy z Podmiotami Programu                           
w formie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                                                   
i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań. 

- na stronie www.pawlowice.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco 
zamieszczano informacje o aktualnościach życia Gminy oraz podejmowanych 
decyzjach. Wiele informacji dotyczyło działań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe. W Internecie były zamieszczane również ogłoszenia konkursowe Wójta 
Gminy Pawłowice i rozstrzygnięcia konkursów. 

- organizowane były spotkania Gminnej Rady Sportu w celu opracowania opinii                     
w sprawach związanych z rocznym „Programem Współpracy Gminy Pawłowice                   
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Gminna Rada Sportu została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowice nr 
88/2006 z dnia 19.09.2006 r. i pracuje według regulaminu zawartego w tym 
zarządzeniu. Rada liczy 13 osób, z czego 10 osób reprezentuje organizacje 
pozarządowe. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Rada spotkała się 4 razy, 
choć jej działania z Programem rozpoczęły się już w listopadzie 2006 r. 

Podczas posiedzeń Gminna Rada Sportu zajmowała się: 

- propozycjami dotyczącymi konkursów wyszczególnionych w Programie Współpracy 
na 2007 r., 

- opiniowaniem projektu budżetu Gminy w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu, 

- opiniowaniem projektów uchwał Rady Gminy dotyczących rozwoju kultury fizycznej         
i sportu, w tym Programu Współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
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- planowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne 
organizacje na terenie Gminy, dofinansowanych przez Gminę. 

 

IV. Ocena funkcjonowania Programu 

 Zadania przyjęte w Programie realizowane były przez cały 2007 rok, zgodnie                      
z założeniami Programu we współpracy z działającymi w gminie organizacjami 
pozarządowymi. Współpraca odbywała się na zasadach: partnerstwa, pomocniczości, 
efektywności i jawności. 

 Większość organizacji uczestniczyła skutecznie w procedurach konkursowych, 
dopełniając wymogów formalnych, jednak zdarzyły się przypadki braku wymaganych 
dokumentów. Współpraca z sektorem pozarządowym w 2007 roku odbywała się w obszarach: 
kultury fizycznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Dofinansowanie zadań realizowanych 
przez organizacje pozarządowe pozwoliło m.in. na: 

a) promowanie zdrowego stylu życia oraz udział w zajęciach sportowych młodych, 
zdolnych zawodników w wybranej dyscyplinie sportu, 

b) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży systemu wartości, właściwych postaw                      
i umiejętności ułatwiających dbałość o zdrowie 

Realizacja programu pozwoliła na dalszą kontynuację współpracy z silnymi, 
kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje 
wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: Zestawienie dotacji w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji udzielonych                  
w 2007 roku. 


