UCHWAŁA NR VIII/35/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/422/2013
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) nakłada na organ wykonawczy,
tj. Burmistrza Toszka, obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej
w Toszku, sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek z organizacjami
pozarządowymi za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada
2013 r. Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w § 9 szczegółowo został określony sposób oceny realizacji
Programu, w tym termin przekazania zbiorczej informacji z jego realizacji oraz zakres, jaki winna
zawierać w/w informacja. Załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi
określone w § 9 ust. 7 przywołanej uchwały organu stanowiącego Gminy Toszek.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Toszku uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy
Toszek w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Id: C5B867C0-44FD-4BFF-8CC7-C1F90BC23DC8. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/2015
Rady Miejskiej w Toszku

Sprawozdanie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stosowanie do zapisów Uchwały Nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
20 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam informację z realizacji
w/w Programu w roku 2014.
1. Łączna suma dotacji przyznanych organizacjom na realizację zadań publicznych w roku
2014 wyniosła 242.823,52 zł.
2. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 3.
3. Liczba złożonych ofert w poszczególnych konkursach.
3.1. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie
wsparcia realizacji zadania – 6 ofert
3.2. Na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania – 1 oferta.
4. Liczba organizacji, którym zlecono zadanie w drodze otwartego konkursu ofert,
wyszczególnienie nazw organizacji, przyznana kwota dotacji, realizowane zadania oraz
osiągnięte efekty:
Realizację zadań publicznych zlecono 7 organizacjom wyłonionym w drodze otwartego
konkursu ofert, w tym:
4.1. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zlecono
następującym organizacjom:
1) Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku z siedzibą przy ul. K. Miarki 12,
44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji - 44.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
- organizacja rozgrywek sportowych, turniejów i festynów rekreacyjno-sportowych;
adresatami powyższych zadań było ok. 3.000 osób,
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w wymiarze 530 jednostek treningowych; w zajęciach uczestniczyło ok. 600 osób,
- organizacja szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 795 godz.,
- organizacja meczów dla różnych grup wiekowych; liczba uczestników ok. 64 osoby,
- organizacja V Turnieju Dzikich Drużyn,
- organizacja VI Integry, czyli Integracyjnej Spartakiady im. dr L. Guttmanna.
2) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przyszłość” Ciochowice z siedzibą przy
ul. Szkolnej 19, 44-180 Ciochowice:
a) przyznana kwota dotacji - 50.500,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
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-

organizacja szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 570 godzin,
organizacja 109 zawodów (meczów),
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
w zajęciach uczestniczyło ok. 130 osób,
- organizacja turnieju rekreacyjno-sportowego Trampkarzy (czerwiec 2014 r.),
- organizacja festynu rekreacyjno-sportowego oraz turnieju oldbojów (lipiec 2014 r.),
na którym przeprowadzono wiele imprez i konkursów sportowych dla dzieci
i młodzieży; liczba uczestników ok. 1000 osób,
- organizacja czynnych Dożynek Gminnych (wraz z Radą Sołecka Ciochowic
we wrześniu 2014 r.),
- organizacja turnieju skata sportowego o Puchar Burmistrza Toszka dla ogółu
mieszkańców Gminy Toszek,
- organizacja turnieju tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych o Puchar Prezesa
LKS „Przyszłość” Ciochowice w kat. juniorów i seniorów,
- organizacja Mikołaja dla dzieci i spotkania opłatkowego dla seniorów sołectwa
Ciochowice.
Oszacowana przez LKS „Przyszłość” Ciochowice liczba uczestników w organizowanych
imprezach sportowych w roku 2014 wyniosła ok. 3.400 osób.
3) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna z siedzibą przy ul. Wiejskiej,
44-120 Paczyna:
a) przyznana kwota dotacji - 15.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
- organizacja 2 zajęć sportowo-rekreacyjnych
i szkoleń dla dzieci, młodzieży
i dorosłych; liczba uczestników- 135 osób,
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w wymiarze 221,5 godz. (w tym 75 godzin przeprowadzono w ramach wolontariatu),
- organizacja zajęć szkoleniowych w ramach wolontariatu w wymiarze 275 godzin,
- organizacja festynów i turniejów; liczba uczestników ok. 500 osób,
- organizacja dwudniowego festynu rekreacyjno-sportowego (w maju 2014 r.)
dla ogółu mieszkańców; w ramach festynu przeprowadzono turniej piłkarski,
w którym uczestniczyli zawodnicy z okolicznych wsi i zaproszeni goście z miasta
Pyskowice i miasta Bytom-Radzionków; liczba uczestników – ok. 200 osób,
- organizacja festynu rekreacyjno-sportowego (w miesiącu sierpniu 2014 r.) dla ogółu
mieszkańców oraz gości, na którym rozegrano turniej piłki nożnej z udziałem
rodziców młodych sportowców oraz zorganizowano liczne konkursy sportowe
dla dzieci i młodzieży; liczba uczestników – ok. 300 osób;
4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Ruch” w Pniowie z siedzibą przy ul. Wiejskiej
23, 44-120 Pniów:
a) przyznana kwota dotacji - 21.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacja środowiskowych imprez i rozgrywek sportowych tenisa stołowego,
- organizacja 35 meczów (zawodów) tenisa stołowego w różnych kategoriach
wiekowych; liczba uczestników – ok. 300 osób,
- organizacja 7 turniejów indywidualnych tenisa stołowego,
- organizacja szkoleń w wymiarze ok. 120 godzin.
Adresatami poszczególnych zadań było 45 osób. Zawodniczki Klubu w Mistrzostwach
Powiatu Gliwickiego zdobyły Mistrzostwo i Wicemistrzostwo. Klub w klasyfikacji zdobył II
miejsce w Powiecie Gliwickim. Drużyna kobiet zachowała miejsce w rozgrywkach II Ligii.
W Lidze Okręgowej Mężczyzn drużyna Klubu zajmuje aktualnie II miejsce z szansami
na awans do III Ligii. Druga drużyna męska (skład młodzieżowy), po I rundzie uplasowała
się w górnej ósemce drużyn. Grupa młodzików i kadetów, która jest szkolona w Klubie
uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.
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5) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Toszecka Grupa Kolarska” z siedzibą przy
ul. Wilkowickiej 2, 44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji - 9.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
- uczestnictwo w zawodach i treningach,
- wyjazd na zgrupowanie do Jarmołówka (kwiecień 2014 r.), w którym wzięło udział
5 zawodników i trener,
- przeprowadzenie 51 zajęć rekreacyjnych oraz treningów kolarskich,
- udział zawodników Klubu w 20 wyścigach kolarskich,
- udział zawodników Klubu w 24 zawodach kolarskich o randze wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej,
6) Kobiecemu Klubowi Sportowemu Zabrze z siedzibą przy ul. Mickiewicza 66a,
41-800 Zabrze:
a) przyznana kwota dotacji - 12.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
- udział w obozach przygotowawczych (luty i sierpniu 2014 r.),
- udział w III lidze grupy śląskiej w sezonie 2014/2015,
- udział młodziczek U-13 w turniejach strefowych,
- udział w III lidze grupy śląskiej (11 meczy; 2 zwycięstwa, 9 porażek; 10 miejsce w
tabeli w sezonie 2014/2015),
- udział w meczach kontrolnych, turniejach, akcjach charytatywnych,
- organizację turnieju strefowego z udziałem drużyn z Toszka, Żywca, Katowic,
Częstochowy oraz Bytomia,
- udział w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorek U-16; dziewczęta awansowały
do turnieju strefowego 1/8 Mistrzostw Polski, w którym zajęły 3 miejsce.
Zajęcia treningowe prowadzone były 3 razy w tygodniu. Treningi odbywały się
na obiektach sportowych KS „Zamkowiec”, obiekcie „Orlik”, a w okresie zimowym
na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku oraz
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku. Zawodniczki uczestniczyły w 11 meczach
ligowych i 2 meczach kontrolnych.
4.2. Na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, zlecono:
1) Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice:
a) przyznana kwota dotacji w okresie od dnia 03.02.2014 r. do 31.08. 2014 r. - 25.454,52 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
- wykonanie usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych w domu pacjenta,
- specjalistyczne usługi pielęgniarskie, w tym zapobieganie powstawania odleżyn
i odparzeń, pielęgnację zalecaną przez lekarza, udzielanie pomocy niezbędnej
w funkcjonowaniu osób chorych, starszych i niepełnosprawnych,
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych,
- usługi rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta,
- rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalanie problemów
zdrowotnych,
- prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec pacjenta i jego rodziny.
Stacja Opieki Caritas w Toszku w czasie trwania umowy miała pod opieką 66 pacjentów
z terenu Gminy Toszek. Wykonano 1986 wizyt domowych, 265 konsultacji lekarskich, 837
czynności higienicznych, 8.436 zabiegów pielęgniarskich, w tym 328 przyłóżkowej
rehabilitacji. Opieką byli objęci ludzie starsi, emeryci, renciści, bezrobotni, pacjenci ciężko
chorzy, wymagający stałej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej w miejscu zamieszkania
oraz działań mających na celu usprawnienie ruchowe;
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2) Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice:
a) przyznana kwota dotacji w okresie od dnia 1.09.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. –
34.400,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
zadania identyczne jak w pkt 1.
W czasie trwania w/w umowy Stacja Opieki Caritas w Toszku miała pod opieka 56
pacjentów z terenu Gminy Toszek. Wykonano 1.322 wizyty domowe, 183 konsultacji
lekarskich, 821 czynności higienicznych, 6.857 zabiegów pielęgniarskich, w tym 653
przyłóżkowej rehabilitacji. Opieką została objęta taka sama grupa pacjentów,
jak w trakcie realizacji umowy wymienionej w pkt 1.
5. Liczba organizacji, którym zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert, wyszczególnienie nazw organizacji, przyznana kwota dotacji, realizowane
zadania oraz osiągnięte efekty.
Realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zlecono 9
organizacjom, w tym:
1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku z siedzibą przy ul. K. Miarki 12, 44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „VI Integra czyli Integracyjna
Spartakiada im. dr L. Guttmanna”- 2.505,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
przeprowadzenie i zorganizowanie środowiskowej integracyjnej imprezy
sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Toszek oraz
mieszkańców innych gmin Powiatu Gliwickiego, w której uczestniczyły: Szkoła
Podstawowa w Kotulinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi, Gimnazjum
im. J.Pawla II w Wielowsi, Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku, Szkoła
Podstawowa w Pniowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu, Zespół Szkół
Specjalnych w Pyskowicach, Szkoła Podstawowa w Paczynie, Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka w Toszku, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
„Tęcza” w Pyskowicach, KS „Zamkowiec” w Toszku.
Podczas imprezy dało się zaobserwować wzrost samooceny, szczególnie u osób
niepełnosprawnych. Wśród uczestników imprezy zwiększyła się świadomość na temat
niepełnosprawności. Uczestnicy uświadomili sobie, że wysiłek sportowy może być
dobrą zabawą.Budowano przeświadczenie, iż aktywnym fizycznie można być bez
względu na chorobę,a postawa fair play jest potrzebna na co dzień. Uczestnicy
zapoznali się z ideą paraolimpijską, poznali dokonania dr Ludwiga Guttmanna. Jest to
impreza cykliczna, pozwala załagodzić negatywne skutki odbierania osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a osobom niepełnosprawnym pomaga
uwierzyć we własne możliwości oraz pokazuje jak stać się aktywnymi w życiu
codziennym i sportowym.
W imprezie uczestniczyło ogółem 300 osób.
2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą przy
ul. Wczasowej 3, 47-400 Racibórz:
Złożono oferty na realizację dwóch zadań:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Rajd szlakiem zabytków Ziemi
Toszeckiej ”- 1.750,00 zł; przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Gartenfest Festyn Ogrodowy”- 1.500,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
zadanie pn. „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej ”
uczestnicy rajdu odwiedzili i poznali historię następujących obiektów: pozostałości
po pałacu w Sławięcicach, ruiny zamku biskupiego w Ujeździe, śluzę na Kanale
Gliwickim w Rudzińcu, kościół drewniany w Poniszowicach, Willę Zeplin
w Toszku. Uczestnicy rajdu zapoznali się także z historią gminy żydowskiej
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w Ujeździe (której nekropolia znajduje się w lesie w Niezdrowicach w pobliżu
trasy), parafii ewangelickiejw Toszku, przebiegiem budowy Kanału Kłodnickiego
i Gliwickiego oraz tragicznymi skutkami I wojny światowej - w nawiązaniu
do pomnika ofiar w Słupsku. Znajomość dziejów tych miejsc przyczyni się
niewątpliwie do pogłębienia lokalnej i regionalnej tożsamości uczestników rajdu.
W rajdzie wzięło udział 110 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
czapeczki oraz krótki opis trasy ze zdjęciami obiektów odwiedzonych podczas
rajdu. Wiek uczestników wahał się w przedziale od 4 do 88 lat. Rowerzyści przebyli
łącznie 60 km.
zadanie pn. „Gartenfest - Festyn Ogrodowy”
prezentacja aktywnych kulturalnie grup mniejszości niemieckiej, a także artystów
pielęgnujących wielokulturowe dziedzictwo Górnego Śląska. Festyn stworzył
możliwość kontaktu z żywą kulturą krajów niemieckojęzycznych spełniając w ten
sposób potrzeby kulturalne mieszkańców, którym bliskie są elementy niemieckiego
dziedzictwa kulturowego. Cel ten został zrealizowany poprzez przygotowanie
całodziennej imprezy kulturalnej otwartej dla wszystkich zainteresowanych,
w ramach której przedstawiony został dorobek w zakresie muzyki, tańca, oraz
propagowania folkloru i literatury.
W Festynie wzięło udział 90 wykonawców, a liczba uczestników imprezy wyniosła
ok. 600 osób. Podczas organizacji imprezy rozprowadzono 50 plakatów. Łączny
czas poświęcony przez organizatorów na realizację zadania (w ramach pracy
własnej) oszacowano na 100 godzin.
3) Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych z siedzibą przy ul. Rybnickiej 84,
44-100 Gliwice:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Organizacja IX Międzynarodowych
Zawodów Modeli Latających Toszek Cup”- 1.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
w zawodach wzięło udział 46 zawodników w kat. OPEN oraz 30 zawodników
w kat. JUNIUIOR z wielu krajów: Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji i Anglii.
Zakładany cel został osiągnięty poprzez udział startujących zawodników z Toszka
i Gliwic, dzięki czemu mogli porównać swoje umiejętności z umiejętnościami
innych zawodników.
4) Stowarzyszenie „Wizawi” Toszek z siedzibą przy ul. Zamkowej 1, 44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Rowerowi odkrywcy”- 8.124,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
zaprojektowanie i wytyczenie trzech tras rowerowych w kierunku Pyskowic,
Pławniowic i Krupskiego Młyna oraz wydanie przewodników dla rowerzystów
w postaci papierowej oraz filmu czteroodcinkowego. Przedstawiono wielu
ciekawych ludzi, tradycję i kulturę regionu. Efektem końcowym są płytki DVD oraz
broszury. W projekcie wzięło udział ok. 20 osób, mieszkańców Gminy Toszek
w wieku 13-30 lat. Projekt trwał 3 miesiące. Powstała strona internetowa.
W projekcie stworzono grupę kilkunastu osób, które działają w telewizji jako
reporterzy, prezenterzy, montażyści. Dzięki dotacji grupa mogła swobodnie
poruszać się pojazdami z ekipą filmową podczas nagrania i reaserchu. Spotkania
z rozmówcami przed programem ułatwiły przygotowanie nagrania o i zdobycie
cennych informacji o miejscowościach, do których pojechali odkrywcy. Zakładane
cele zostały osiągnięte. Grupa realizując projekt pokazała, że można stworzyć
i zorganizować wiele działań lokalnych zmieniając otaczającą nas rzeczywistość.
Program umożliwił pokazanie mieszkańcom gminy, jakie atrakcje turystyczne
znajdują się w okolicy, jak można zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas. Zostaną
wydane cztery odcinki telewizyjne z przebiegu tras rowerowych. Opublikowane
przewodniki trafią do setek mieszkańców, szczególnie z terenów gdzie nagrywany
5/9

Id: C5B867C0-44FD-4BFF-8CC7-C1F90BC23DC8. Podpisany

Strona 7

był program: powiatu gliwickiego, tarnogórskiego oraz strzeleckiego. Odbiorcami
są również wszyscy widzowie portalu Toszek 24.pl, gdzie będą umieszczone
odcinki w jakości Full HD.
5) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Toszek” z siedzibą przy ul. Wiejskiej 24, 44- 180 Toszek:
Złożono oferty na realizację dwóch zadań:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Grali skocznie dzieciąteczku cykl
koncertów kolędowych orkiestry dętej”- 10.000,00 zł; przyznana kwota dotacji
w ramach zadania pn. „Wspieramy talenty – warsztaty muzyczne wspierające rozwój
muzyki na terenie Gminy Toszek”- 3.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
zadanie pn. „Grali skocznie dzieciąteczku cykl koncertów kolędowych orkiestry dętej”
organizacja 3 koncertów Orkiestry Dętej w Toszku (liczba uczestników – ok. 400
osób), w Zabrzu-Mikulczycach (liczba uczestników ok. 700 osób) oraz w Strzelcach
Opolskich (liczba uczestników – ok. 500 osób). Na koncertach zaprezentowano
tradycyjne kolędy. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowanie ze strony
mieszkańców Gminy Toszek, Zabrza oraz Strzelec Opolskich. Ogółem w 3
koncertach uczestniczyło ok. 1600 osób. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono
również stroje dla muzyków w ilości: 25 szt. spodni, 25 szt. koszul, 5 szt.
marynarek.
zadanie pn. „Wspieramy talenty – warsztaty muzyczne wspierające rozwój muzyki
na terenie Gminy Toszek”
w organizowanych warsztatach uczestniczyli mieszkańcy Gminy Toszek: dnia
27.03.2014 r. – 23 mieszkańców, dnia 03.04.2014 r. – 22 mieszkańców, dnia
10.04.2014 r. – 19 mieszkańców, dnia 17.04.2014 r. – 25 mieszkańców, dnia
24.04.2014 r. –
25 mieszkańców. W czasie warsztatów przedstawiono oraz
omówiono szczegółowo zapisy nutowe zakupionych utworów, przeprowadzono
niezbędne ćwiczenia muzyczne mające na celu prawidłowe wykonywanie
utworów. Zorganizowano i przeprowadzono 5 spotkań warsztatowych, w których
ogółem uczestniczyło ok.114 osób, mieszkańców Gminy Toszek. Zakupiono
materiały nutowe, niezbędne do przeprowadzenia warsztatów muzycznych.
6) Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska” z siedzibą przy
ul. Wilkowickiej 2, 44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Wzrost Poziomu Sportowego,
rekreacja ruchowa poprzez kolarstwo”- 590,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
celem realizacji zadania było podniesienie świadomości osób starszych 60+,
mieszkających na terenie Gminy Toszek na temat znaczenia aktywnego społecznie
trybu życia i zachęcenie osób 60 + do włączania się w życie społeczności lokalnej
poprzez wolontariat. Cel został osiągnięty poprzez udział 51 osób w konferencji
w Gminie Toszek, na której promowane były różne formy aktywności osób
starszych.
7) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie z siedzibą przy ul. Wiejskiej 23,
44-120 Pniów:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Szkolimy i szukamy talenty w tenisie
stołowym”- 3.400,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
celem realizacji zadania było szukanie talentów sportowych – uzdolnionych
w dyscyplinie tenisa stołowego, poprzez zorganizowanie dwóch turniejów: I-szy
w dniu 15.11.2014 r., II-gi w dniu 13.12.2014 r., w których uczestniczyło łącznie ok.
30 osób w dwóch kategoriach wiekowych, a także przeprowadzenie szkoleń w dniu
5.11.2014 r. i w dniu 30.12.2014 r. Projekt był realizowany z zamiarem stworzenia
w przyszłości stałej grupy zawodników tenisa stołowego w kategorii dziewcząt
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i chłopców – w wieku szkoły podstawowej. W ramach realizowanego zadania
poszerzono obszar działalności o sąsiednią Gminę Wielowieś poprzez
rozpowszechnienie
informacji o organizowanych Turniejach. Pozytywnym
rezultatem tych działań jest duże zainteresowanie tą dyscypliną w Szkole
Podstawowej w Wielowsi, skąd 9 chłopców i 3 dziewczynki uczestniczyło
w organizowanym turnieju. Przez 2 miesiące prowadzono zajęcia szkoleniowe
2 razy w tygodniu po 2 godziny.
8) Forum Młodzieży Samorządowej z siedzibą w przy ul. Ogrodowej 47,
44-186 Gierałtowice:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Działaj lokalnie”- 3.500,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
celem realizacji zadania było wsparcie lokalnych organizacji społecznych i grup
nieformalnych z terenu Gminy Toszek przy realizacji projektów przedsięwzięć
o charakterze dobra wspólnego kierowanych do społeczności lokalnej Gminy
Toszek w zakresie: pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej , sportu
i turystki, promocji i ochrony zdrowia, kultury i sztuki oraz dziedzictwa
narodowego, promocji wolontariatu, ekologii i ochrony zwierząt, ratownictwa
i ochrony ludności, promocji zatrudnienia, działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy. Forum Młodzieży Samorządowej w zadaniu „Działaj Lokalnie”
w formie doradztwa, konsultacji i spotkań wspiera organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne działające na terenie Gminy Toszek przy realizacji projektów
i innych przedsięwzięć dla mieszkańców Gminy Toszek, a także pomaga
w pozyskaniu środków finansowych na finansowanie projektów.
9) Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 55a,
41-500 Chorzów:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Warsztaty integracyjno- szkoleniowe
dla rodziny dziecka słabowidzącego w wieku do 7 lat ze sprzężoną
niepełnosprawnością z terenu Gminy Toszek”- 850,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
celem projektu było umożliwienie dzieciom niewidomym i niedowidzącym
ze sprzężoną niepełnosprawnością wraz z rodzicami wyjazdu integracyjnoszkoleniowego. Z terenu Gminy Toszek w projekcie uczestniczyła jedna rodzina.
Warsztaty prowadzone były przez specjalistów i umożliwiły wzrost kompetencji
rodziców, a także zwiększyły samodzielność dzieci i umożliwiły integrację rodzin
ze społecznością lokalną. Przyczyniły się one do przeciwdziałania marginalizacji
osób niepełnosprawnych. Specjaliści Fundacji przeprowadzili z rodzicami i dziećmi
5 sesji warsztatowych po 4 godziny każda. Z uczestnikami projektu prowadzone
były również zajęcia przez psychologów, logopedów, tyflopedagogów,
fizjoterapeutów i muzykoterapeutów.
6. Liczba organizacji, z którymi rozwiązano umowy, nazwy organizacji, nazwy zadań,
wysokość przyznanych im dotacji oraz przyczyny rozwiązania umowy.
W roku 2014 została rozwiązana jedna umowa. Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy
ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, zwrócił się o rozwiązanie na podstawie § 12 ust. 1 umowy,
który stanowi, iż umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku
wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonanie umowy, zawartej w dniu 31 stycznia 2014 r. o wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych. Umowa została rozwiązana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
Na realizację zadania w okresie od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. Caritas
Diecezji Gliwickiej otrzymał dotację w wysokości kwoty proporcjonalnej do okresu
obowiązywania umowy, tj. 25.454,52 zł.
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7. Liczba organizacji, które nie złożyły w terminie sprawozdań końcowych, nazwy organizacji,
nazwy zadań, wysokość przyznanej dotacji, podjęty tok postępowania.
Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania końcowe w terminie określonym w umowie, tj.
do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego.
8. Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje.
W roku 2014 UKS „Toszecka Grupa Kolarska” zwróciła niewykorzystane środki w kwocie:
14,00 zł. Pozostałe podmioty w całości wykorzystały przydzielone środki finansowe.
9. Ocena realizacji zadań przez poszczególne organizacje.
Wszystkie podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych Gminy
Toszek przedmiot umowy wykonały zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Programem
współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 uchwalonym przez
Radę Miejską w Toszku oraz złożonymi ofertami.
Zostały osiągnięte cele realizacji zadań zakładane w ofertach.
Przydzielone dotacje wykorzystano w sposób prawidłowy, odpowiadający kosztorysom
zawartym w ofertach oraz zasadom określonym w umowie.
Przy wydatkowaniu środków finansowych przestrzegano ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
10. Informacja o niefinansowych formach współpracy.
1) Użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przyszłość” w Ciochowicach obiektu
użytkowego wraz z wyposażeniem („Dom Sportowca”)
o kubaturze 1.882 m²
i powierzchni zabudowy 654 m², powierzchni użytkowej 527 m² oraz boiska sportowego o
pow. 1,3100 ha, położonych w Ciochowicach przy ul. Szkolnej 19.
2) Użyczenie Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku boiska sportowego oraz
budynku szatni dla sportowców o pow. zabudowy 415 m², pow. użytkowej 358,9 m²,
położonych w Toszku przy ul. Karola Miarki 2.
3) Użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna boiska sportowego
o pow. 1,7000 ha oraz budynku szatni dla sportowców o pow. zabudowy 397 m²,
pow. użytkowej 116 m², położonych w Paczynie przy ul. Wiejskiej.
4) Ponadto niefinansowe formy współpracy polegały na:
- wymianie informacji o podejmowanych działaniach oraz o powstałych nowych
stowarzyszeniach m.in. poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie
internetowej www.toszek.pl oraz w gminnej gazecie samorządowej „Po troszku
o Toszku” – w roku 2014 zamieszczano informacje w formie ogłoszeń, plakatów
o wydarzeniach, imprezach okolicznościowych, kulturalnych organizowanych przez
organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Toszek: Orkiestry Dętej Toszek,
Orkiestry Dętej Kotulin Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj.
Śląskiego DFK Koło Toszek, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej,
Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, Stowarzyszenie Miłośników Koni
„Hubertus”, Toszeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Klub Łuczniczy A3D
Toszek, Toszecka Grupa Kolarska, Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku,
- tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy – wspólna realizacja przedsięwzięcia
pn.
"Toszecki Jarmark Adwentowy" wraz ze stowarzyszeniami: Towarzystwo
PrzyjaciółZiemi Toszeckiej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj.
Śląskiego DFK Koło Toszek.
- pomocy przy aplikacji wniosku w ramach funduszy europejskich dla Stowarzyszenia
„Razem dla Kotulina”,
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-

-

udzieleniu konsultacji i pomocy przy rozliczeniu wniosku w ramach funduszy
europejskich dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Toszek”,
objęciu honorowym patronatem przez Burmistrza Toszka imprez, wydarzeń
kulturalnych inicjowanych przez organizacje pozarządowe (np. „Piłkarski Turniej
Dzikich Drużyn”, Puchar Polski w FIELD, Festiwal Łuczniczy, Zawody Modelarskie
itp.) w tym ufundowanie nagród dla laureatów,
promowaniu działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie www.toszek.pl
w specjalnych zakładkach (NGO, SPORT), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
w publikacjach promocyjnych (foldery, ulotki) informacji o ich działalności.
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