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WSTĘP

Współpraca  Miasta  Radlin  z  organizacjami  pozarządowymi  oparta  jest  na  corocznie

przyjmowanym przez Radę Miejską w Radlinie programie współpracy. Obowiązujący w 2017 roku

„Program  współpracy  Miasta  Radlin  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2017”  przyjęty  został  Uchwałą

nr  S.0007.069.2016 Rady Miejskiej  w Radlinie  z  dnia 25 października 2016 roku.  Dokument  ten

wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsultacji społecznych wspólnie

przez przedstawicieli Miasta Radlin oraz sektora pozarządowego.

Celem  głównym  programu  było  podniesienie  jakości  życia  mieszkańców  Radlina  poprzez

pełniejsze  zaspokojenie  ich  potrzeb,  dzięki  systemowej  i  efektywnej  współpracy  administracji

samorządowej i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych.

Cele szczegółowe obejmowały:

a) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej;

b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie 

i lokalną wspólnotę;

c) rozpowszechnianie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym promowanie 

aktywności obywatelskiej, społecznej, fizycznej i kulturalnej wśród mieszkańców Radlina;

d) popularyzowanie wolontariatu;

2) wzmacnianie organizacji pozarządowych m.in. poprzez:

a) integrację organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów realizujących zadania 

publiczne;

b) zwiększanie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej w gminie.

Wyżej  wymienione  cele  zostały  w  pełni  osiągnięte,  dzięki  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi, która odbywała się na zasadach pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności podejmowanych działań. 
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Rozdział I
Formy współpracy z podmiotami programu

I.1 Finansowe formy współpracy

I.1.1 Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

Miasto Radlin ogłosiło dwa otwarte konkursy  ofert na realizację zadań publicznych w 2017

roku. 

A)  Pierwszy otwarty  konkurs  ofert  został  ogłoszony  na  zadania  z  zakresu:  wspierania

i upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu;  kultury,  sztuki,  ochrony dóbr  kultury i  dziedzictwa

narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. Konkurs ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Radlina

Nr S.0050.0190.2016 z 18 listopada 2016 roku.

W ramach procedury konkursowej złożono 26 ofert. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 25 ofert.

a) liczba ofert – 25, w tym:

- kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży: 12

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 11

- ochrona zdrowia: 2

b) liczba organizacji: 19

Liczba zawartych umów po rozstrzygnięciu pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych, w tym liczba organizacji, z którymi umowy zostały podpisane:

a) liczba umów - 23, w tym:

- kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży: 11

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 10

- ochrona zdrowia: 2

b) liczba organizacji: 18

Poniższa  tabela  przedstawia  zestawienie  projektów  organizacji  pozarządowych,  po  ocenie

merytorycznej i  przyznaniu dotacji przez Burmistrza Radlina.

4



Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Lp Nazwa podmiotu Tytuł
Całkowity koszt

zadania
Wnioskowana

dotacja

Przyznana
wysokość

dofinansowania

Kwota rozliczonej
dotacji

1
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 
Wodzisławskiej 

XXII RADLIŃSKI BIEG 
EKOLOGICZNY 

6 660,00 zł 4 500,00 zł 4 200,00 zł 4 200,00 zł

2 Klub Gimnastyczny Radlin
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie 
gimnastyki sportowej i zajęć rekreacyjno 
- ruchowych. 

119 369,44 zł 104 369,44 zł 86 000,00 zł 86 000,00 zł

3 Klub Skata Sportowego Marcel Skat w Radlinie od samego początku 3 070,00 zł 2 210,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł

4
Towarzystwo Szermierzy "Górnik 
Radlin" 

Szermierka - stawiamy na wszechstronny 
rozwój. 

114 282,92 zł 99 482,92 zł 82 500,00 zł 82 500,00 zł

5
Klub Sportowy "Górnik - Radlin" 
w Radlinie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 
Klubie Sportowym "Górnik Radlin" 

217 293,00 zł 152 000,00 zł 145 000,00 zł 145 000,00 zł

6 Oddział Pttk Radlin Zdrowie poprzez turystykę 17 920,50 zł 15 520,50 zł 9 000,00 zł 8 498,45 zł

7
Miejski Klub Szachowy Rybnik z 
Siedzibą w Rybniku

III TURNIEJ SZACHOWY RADLIN 2017
Z OKAZJI 20-LECIA 
SAMORZĄDNOŚCI RADLINA 

4 700,00 zł 2 600,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł

8
Siatkarski Klub Górnik Radlin z 
Siedzibą w Radlinie

Łowimy dzieci w siatkarskie sieci 168 936,20 zł 137 807,00 zł 108 000,00 zł 108 000,00 zł

9
Uczniowski Klub Sportowy 
"Trójka Radlin" 

1, 2, 3 szpadą władasz TY 131 834,80 zł 87 234,80 zł 33 500,00 zł 33 500,00 zł

10 Stowarzyszenie Młody Radlin Sportowy Marcel 7 660,00 zł 6 260,00 zł 5 000,00 zł 4 977,28 zł

11
Uczniowski Klub Sportowy 
RONIN

Młody Wojowniku spróbuj wytrzymać w 
sporcie tyle co Radlin - 20 lat 

68 915,00 zł 41 895,00 zł 28 000,00 zł 28 000,00 zł

860 641,86 zł 653 879,66 zł 505 000,00 zł 504 475,73 zł

https://witkac.pl/#/offer/view?id=20638
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20107
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20107
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18791
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18791
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18264
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18264
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18838
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18838
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18838
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18838
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19623
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19623
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19384
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19384
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19384
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19008
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19008
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19008
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20172
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20172
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19545
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19545
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19545
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19545
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18960
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18960
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18960


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp Nazwa podmiotu Tytuł
Całkowity koszt

zadania
Wnioskowana

dotacja

Przyznana
wysokość

dofinansowania

Kwota rozliczonej
dotacji

1
Radlińskie Towarzystwo 
Kulturalne

Radlińskie Dni Kultury 21 570,00 zł 18 450,00 zł 17 500,00 zł 17 484,36 zł

2
Radlińskie Towarzystwo 
Kulturalne 

Prowadzenie Izby Regionalnej miasta 
Radlin 

30 256,90 zł 21 976,90 zł 21 000,00 zł 20 451,42 zł

3
Ochotnicza Straż Pożarna 
Biertułtowy

20 lat które zmieniło Nasz świat 72 400,00 zł 40 000,00 zł 8 270,00 zł 8 270,00 zł

4
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór 
Mieszany "im. Juliusza 
Słowackiego" 

II Festiwal Pieśni Wielkopostnej. 5 857,50 zł 4 440,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł

5
Stowarzyszenie "Radlińska 
Przystań" 

"Chcę, mogę, potrafię " 8 500,00 zł 5 700,00 zł 5 700,00 zł 5 700,00 zł

6 Eduarte
Muzyczny Niecodziennik 

17 486,00 zł 15 350,00 zł 15 350,00 zł 15 350,00 zł

7 Stowarzyszenie Młody Radlin
Urodziny Radlina 

10 650,00 zł 6 800,00 zł 6 100,00 zł 4 944,61 zł

8 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
,,Wakacje z historią" 

8 820,00 zł 7 700,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł

9 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Jarmark sukcesów dwudziestolecia 
Radlina. 8 210,00 zł 7 380,00 zł 7 380,00 zł 7 380,00 zł

10 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Aktywny+kreatywny =radliński senior 

10 540,00 zł 8 200,00 zł 8 200,00 zł 8 200,00 zł

194 290,40 zł 135 996,90 zł 100 000,00 zł 98 280,39 zł

https://witkac.pl/#/offer/view?id=19277
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20068
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20068
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20068
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18273
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18273
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20813
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20813
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18628
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18628
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20643
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20643
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19989
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19989
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18433
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18433
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18409
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18409
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18409
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18553
https://witkac.pl/#/offer/view?id=18553


Ochrona i promocja zdrowia

Lp Nazwa podmiotu Tytuł
Całkowity koszt

zadania
Wnioskowana

dotacja

Przyznana
wysokość

dofinansowania

Kwota rozliczonej
dotacji

1
Forum Firm z Siedzibą w 
Radlinie"

W zdrowym ciele zdrowy duch 3 900,00 zł 3 200,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł

2
Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych

W zdrowym ciele zdrowy duch, 
profilaktyka, zdrowe odżywianie i ruch
 

6 575,00 zł 5 400,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł

10 475,00 zł 8 600,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie dokonanych ocen przyznano 23 dotacje o łącznej wartości 612 000 zł (po rozliczeniu: 609 756,12 zł). 

https://witkac.pl/#/offer/view?id=19342
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19342
https://witkac.pl/#/offer/view?id=19342
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20609
https://witkac.pl/#/offer/view?id=20609


B) Drugi otwarty konkurs ofert został ogłoszony na zadania w dziedzinie: ekologii i ochrony

zwierząt obejmujące:

1) działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska dotyczące gospodarowania odpadami

komunalnymi i niskiej emisji;

2) działania edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt.

Konkurs ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza  Radlina Nr S.0050.0175.2017 z 18.07.2017 roku.

W ramach  procedury  konkursowej  złożono  2  oferty.  Pozytywną  ocenę  formalną  i  merytoryczną

uzyskały 2 oferty. Zawarto 2 umowy z dwiema organizacjami.

Lp Nazwa podmiotu Tytuł
Całkowity

koszt zadania
Wnioskowana

dotacja

Przyznana
wysokość

dofinansowania

Kwota 
rozliczonej 
dotacji

1
Stowarzyszenie Szok - 
Skuteczni, Zdecydowani, 
Operatywni, Kreatywni

"Z Ekologią na 
TY" 

18 380,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł

2
FUNDACJA "DOBRY 
KIERUNEK"

"Ochrona 
środowiska = 
prosta sprawa" 

33 359,99 zł
29 999,99 zł   29 999,99 zł   

29 998,47 zł

51 739,99 zł 44 999,99 zł 44 999,99 zł 44 998,47 zł

Źródło: opracowanie własne

Łącznie na oba konkursy przeznaczono kwotę 657 000,00, organizacje wydatkowały kwotę 654

754,59 zł.

I.1.2 Zadania realizowane w ramach artykułu 19a – w trybie pozakonkursowym.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zezwala aby jednostki samorządu

terytorialnego zlecały realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie

z art. 19a ustawy). Liczba umów zawartych w trybie art. 19a Ustawy, w tym liczba organizacji:

a) liczba złożonych ofert - 5 

- liczba zawartych umów - 3, w tym:

  kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego: 1

 kultura fizyczna i sport: 2

b) liczba organizacji składających oferty: 4
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https://witkac.pl/#/offer/view?id=77792
https://witkac.pl/#/offer/view?id=77792
https://witkac.pl/#/offer/view?id=77792
https://witkac.pl/#/offer/view?id=78131
https://witkac.pl/#/offer/view?id=78131
https://witkac.pl/#/offer/view?id=78131


Tabela  nr 3 Informacja o przyznanych dofinansowaniach w trybie 19a Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana

Kwota przyznanej 

dotacji

 Kwota 

rozliczonej 

dotacji

I Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

1 Stowarzyszenie na 
Rzecz dzieci i 
Młodzieży "Tęcza"

Kultura Bez Granic
10 000,00 zł 10 000,00 10 000,00 zł

II Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży

1.
Siatkarski  Klub  Górnik
Radlin  z  Siedzibą  w
Radlinie

Piaskownica na rynku – 
budowa boiska 10 000,00 zł 10 000,00 10 000,00 zł

2. Siatkarski  Klub  Górnik
Radlin  z  Siedzibą  w
Radlinie

Piaskownica na rynku – 
turnieje siatkówki plażowej 10 000,00 zł 10 000,00 10 000,00 zł

OGÓŁEM:             30 000,00 zł 30 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań

publicznych w trybie art. 19a Ustawy:  30 000,00,00 zł (po rozliczeniu: 30 000,00 zł).

I.2 Pozafinansowe formy współpracy

Współpraca  Miasta  Radlin  z  organizacjami  pozarządowymi  miała  również  charakter

pozafinansowy. Do wyżej wymienionej formy współpracy należało m.in:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;

2)  konsultowanie  z  podmiotami  programu  projektów  aktów  normatywnych  dotyczących  sfer

współpracy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu:

 - ilość projektów aktów normatywnych skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi: 30;

- liczba organizacji  uczestniczących w konsultacjach programu współpracy na rok 2017: 9;

- liczba osób uczestnicząca w spotkaniu konsultacyjnym programu współpracy na rok 2017: 17;

3) ilość złożonych projektów partnerskich: 0

4) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono rekomendacji: 0

5) ilość funkcjonujących zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym: 0;

6) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu według ich kompetencji;

7) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych

zadaniach znajdujących się w sferze zadań publicznych;

8) udzielanie przez Miasto wsparcia w zakresie promocji organizacji i ich działań:
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- możliwość zamieszczenia informacji dotyczących organizacji i ich działań na stronie internetowej

radlińskiego urzędu, w lokalnym Biuletynie, na miejskich portalach społecznościowych;

9) obejmowanie patronatem Burmistrza Radlina niektórych z przedsięwzięć realizowanych w ramach

działalności pożytku publicznego przez organizacje;

10) promowanie działalność organizacji dotyczącej realizacji zadań publicznych Miasta Radlin, na

które organizacje otrzymały dofinansowanie;

11)  udzielanie wsparcia rzeczowego na działania organizacji pozarządowych takie jak: udostępnianie

lokali, infrastruktury i zasobów gminnych, m.in. udostępnianie salki konferencyjnej w Budynku C

przy ul. Rymera 15, udostępnianie nagłośnienia, namiotów wystawienniczych.

Rozdział II
Podsumowanie 

Miasto  Radlin  współpracowało  z  organizacjami  pozarządowymi  na  różnych  płaszczyznach.

Zlecano  zadania  z  zakresu  sportu,  kultury,  ochrony  zdrowia  czy  ekologii.  Zdecydowano  się

organizacjom zlecać takie zadania, które zostaną  skutecznie i efektywnie wykonane.

Organizacje  pozarządowe miały duży wkład  w realizację  poszczególnych zadań publicznych.

Wykazały się kreatywnością oraz zaangażowaniem. Wniosły nie tylko wkład finansowy, ale przede

wszystkim zaoferowały społeczną pracą swoich członków, promując przy okazji ideę wolontariatu.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi z pewnością przyczyniła się do podniesienia

jakości usług publicznych.

Na przestrzeni ostatnich lat  pula środków finansowych na realizację zadań publicznych przez

organizacje pozarządowe jest z roku na rok wyższa. 
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Tabela nr 4 Środki na realizację zadań publicznych w latach 2011-2017 w ramach otwartych konkursów ofert

Źródło: opracowanie własne

* konkursy w ramach priorytetów: Udzielenia schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego oraz Świadczenia

w postaci usług opiekuńczych zwykłych w miejscu zamieszkania unieważniono z uwagi na brak złożonych ofert.

* planowany konkursy w ramach priorytetu: Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 r. nie był ogłaszany
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