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  Bieruń, dnia 16 marca 2018 r. 

KS.526.2.2018.AM 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
ZA ROK 2017 

 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, model współpracy Gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 
określony i przyjęty został, w uchwalonym przez Radę Miejską w Bieruniu dnia 27 października 2016 
roku, programie współpracy na rok 2017. 
Celem tego programu było efektywne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych  
oraz społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Bieruń. 

 
Aby osiągnąć założony cel: 

 określono priorytetowe zadania publiczne, które z powodzeniem mogą być realizowane przez 
organizacje pozarządowe, 

 umożliwiono udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, ogłaszając otwarty 
konkurs ofert w kilku obszarach tematycznych: 

 pomocy społecznej, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 współpracy z miastami partnerskimi Bierunia, 

 wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

 upowszechniania kultury i sztuki, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, 

 zabezpieczono w budżecie miasta środki finansowe umożliwiające pełne i terminowe 
wykonanie zadań, wskazanych w ogłoszonych konkursach. 
 

WSPARCIE FINANSOWE 

I. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W OPARCIU  
O PRZEPISY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

Realizując program ogłoszono konkursy ofert na wykonanie następujących zadań publicznych: 

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
choroby alkoholowej wśród mieszkańców Bierunia, w tym:  

 organizacja obozu terapeutycznego dla uzależnionych i współuzależnionych, gwarantującego 
obecność profesjonalnych   terapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

 organizacja imprez kulturalno-turystycznych mających na celu propagowanie idei trzeźwości  
oraz zdrowego stylu życia, 

 organizacja działań socjoterapeutycznych i opiekuńczych wobec osób uzależnionych  
i ich rodzin, 

 prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Bierunia, 
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 realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych dla podopiecznych świetlic wsparcia 
dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bieruniu oraz uczniów bieruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji  

i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.  
 

3. Współpraca z miastami partnerskimi Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem. 

4. Współpraca z miastem partnerskim Bierunia – Gundelfingen. 

5. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację na terenie miasta 
Bierunia imprez sportowych. 

6. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację letniego wypoczynku  
dla dzieci i młodzieży. 

7. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej  
z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa. 

8. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania  
jej w punkcie wydawania żywności. 
 

Oferty wpłynęły na niżej wymienione zadania: 

 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji  
i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.  

 
 Współpraca z miastami partnerskimi Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem. 

 Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację letniego wypoczynku  
dla dzieci i młodzieży. 

 Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej  
z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa. 

 Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania  
jej w punkcie wydawania żywności. 
 

Na realizację zadań pn: 
 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
choroby alkoholowej wśród mieszkańców Bierunia. 
 

 Współpraca z miastem partnerskim Bierunia – Gundelfingen. 

 Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację na terenie miasta 
Bierunia imprez sportowych. 

nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym powyższe zadania nie zostały przekazane do realizacji 
organizacjom pozarządowym. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie gmina może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.  

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/zadaniapubliczne
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Z takiej formy w 2017 roku skorzystała jedna organizacja pozarządowa, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”. Złożona oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną  

i merytoryczną, w rezultacie zlecono realizację zaproponowanego zadania publicznego  

pn.: „Kolędowanie po bieruńsku”. Kwota dotacji wyniosła 10 000 zł. 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYZNANYCH DOTACJI: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość przyznanej 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Współpracy 
Zagranicznej 

„Wspólna Europa” 
43-150 Bieruń 

ul. Bojszowska 142 

 Współpraca z miastami partnerskim Bierunia –
Meung sur Loire i Ostrogiem  

9 000 zł 

2. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski   

41-500 Chorzów 
ul. Katowicka 77 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
(mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji  

i rewalidacji osób niewidomych  
i niedowidzących 

9 000 zł 

3. Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych 
43-155 Bieruń 

ul. Turystyczna 1 

Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia  
w zakresie pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez 
zapewnienie tym osobom żywności i wydawania 

jej w punkcie wydawania żywności 

44 996 zł 

4. Śląska Organizacja Wojewódzka 
LIGI OBRONY KRAJU 

40-172 Katowice 
ul. Grabowa 3c 

Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia 
poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej  

z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa 

10 000 zł 

5.  Parafia Rzymskokatolicka św. 
Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 

43-150 Bieruń 
ul. Krakowska 3 

Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia 
poprzez organizację letniego wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży 
„Wakacyjne spotkania z Bogiem” 

 

8 000 zł 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska” 

43-155 Bieruń 
ul. Krupnicza 33A 

Kolędowanie po bieruńsku 10 000 zł 

                                                                                                                         SUMA: 90 996 zł 
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STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY 

 
Polski Związek Niewidomych. Okręg Śląski zrzesza osoby niewidome i niedowidzące w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych, społecznych, 
przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek  proponuje sposoby leczenia ślepoty, jak i metody jej 
zapobiegania. Stowarzyszenie prowadzi różnorodną rehabilitację w zakresie samoobsługi, orientacji 
przestrzennej dla osób niewidomych, usprawniającą kondycję fizyczną i psychiczną, naukę pisma 
punktowego. Osoby niewidome i niedowidzące otrzymują pomoc przy wypełnianiu druków 
urzędowych oraz porady związane z załatwianiem spraw w różnych instytucjach. Członkowie Koła 
mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych.  
W ramach realizacji zadania publicznego z indywidualnych form wsparcia skorzystało 10 osób, z porad 
skorzystało około 50 osób z dysfunkcją wzroku, ich opiekunów oraz przedstawicieli instytucji 
działających na rzecz niewidomych i innych urzędów. Przeprowadzono 80 godzin szkoleń  
i treningów.  
Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski wykorzystał na: 

 wynagrodzenie dla instruktora orientacji przestrzennej, 

 wynagrodzenie instruktora pisma punktowego, 

 wynagrodzenie instruktora czynności dnia codziennego, 

 prowadzenie specjalistycznego punktu informacyjno-doradczego dla osób z dysfunkcją 
wzroku, 

 zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, 

 koszty administracyjne i inne związane z bieżącą działalnością. 
 

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych zapewnia punkt wydawania żywności w miejscu 
ogólnodostępnym dla mieszkańców Bierunia. Punkt ten posiada odpowiedni sprzęt i pomieszczenia  
do przechowywania żywności w sposób zabezpieczający zachowanie jakości pożywienia, posiadające 
pozytywną decyzję SANEPIDU. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Bieruniu, BFIG pozyskuje informacje o osobach wymagających pomocy, dzięki czemu zapewnia 
obsługę wydawania żywności osobom najbardziej potrzebującym. W 2017 roku z pomocy skorzystało 
509 osób, wydano 1 557 paczek z artykułami spożywczymi, tj. 19 946 kg żywności o wartości 92 667,31 
zł. Realizacja przez BFIG zadania publicznego przyczyniła się do polepszenia warunków życiowych 
rodzin i osób samotnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zakładane w ofercie cele zostały  
w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych wykorzystała na: 

 pokrycie kosztów transportu i rozładunku żywności, 

 pokrycie kosztów utrzymania czystości w pomieszczeniach magazynowych, 

 media,  czynsz na pomieszczenia magazynowe,  

 pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z wydawaniem żywności, 
 

Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej „Wspólna Europa" w ramach realizacji zadania publicznego 
zorganizowało wizytę mieszkańców Meung sur Loire (Francja) i Ostroga (Ukraina) w Bieruniu.  
Od 9 do 13 lipca 2017 r. gościliśmy 40. mieszkańców Meung sur Loire (w tym 12 uczniów). W ramach 
tej wizyty zwiedzano Wrocław, kopalnię Guido w Zabrzu, a także zorganizowano piknik  
dla mieszkańców miast partnerskich. Z kolei od 22 do 25 lipca 2017 r. odwiedziła nas młodzież szkolna 
z Francji (8 uczniów i 1 opiekunka). Młodzież wizytowała w Urzędzie, zwiedzała Bieruń i okolice,  
wraz z uczniami szkoły Podstawowej nr 3 miało miejsce wspólne przygotowywanie potraw. Odbyło się 
także ognisko integracyjne młodzieży z Meung sur Loire i Bierunia. Z kolei od 31 sierpnia do 4 września 
2017 r. gościliśmy 20. mieszkańców Ostroga. Brali oni udział w obchodach Dni Bierunia, zwiedzali 
Zameczek Myśliwski w Promnicach oraz okolice Bierunia, Tychów, Oświęcimia.  
Dzięki realizacji tego zadania utrwalono partnerską współpracę mieszkańców Bierunia z Meung  
sur Loire i Ostrogiem. Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 
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Otrzymaną w 2017 r. dotację, Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej „Wspólna Europa” 
wykorzystało na:  

 pokrycie kosztów usługi gastronomicznej podczas pikniku, 

 wycieczkę do Wrocławia. 
  
LIGA OBRONY KRAJU Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach realizacji 
zadania publicznego zorganizowała szkolenie modelarskie, którego tematem było poznanie prostych 
form modeli latających. Modelarnia LOK Bieruń reprezentowała miasto na zawodach miejskich  
i powiatowych, gdzie podopieczni zdobyli czołowe miejsca. Powstała sekcja modelarska w mieście daje 
możliwość rozwijania nowych zainteresowań, spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 
Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, LIGA OBRONY KRAJU Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego  
w Katowicach wykorzystała na: 

 zakup pucharów, medali, butonów, 

 zakup niezbędnych materiałów modelarskich, 

 zakup paliwa modelarskiego, 

 zakup banneru, 

 wynagrodzenie dla instruktora, 

 czynsz za media. 

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu w ramach realizacji zadania 
publicznego zorganizowała zajęcia dla dzieci podczas letnich wakacji. Spotkania zapewniły uczestnikom 
aktywny wypoczynek oraz rozwój zainteresowań. Dzieci miały zapewniony posiłek oraz liczne atrakcje: 
gry planszowe, gry miejskie, projekcje filmów, bajek, zabawy plastyczne, sportowe, a także wycieczki – 
ZOO w Chorzowie, Park Rozrywki Twinpigs w Żorach. Zajęcia odbywały się w Domu Parafialnym,  
na pobliskim basenie oraz „Orliku. Ponadto dzieci odwiedzili goście, którzy zorganizowali pokaz  
w ramach Planetarium „ORBITEK”. Dzieci odwiedziły również straż pożarną w Bieruniu, dzięki czemu 
zapoznały się z bezpieczeństwem dotyczącym pożarnictwa. „Wakacyjne spotkania z Bogiem” stały się 
pomocą w kształtowaniu relacji między uczestnikami poprzez właściwe i pozytywne zagospodarowanie 
czasu z organizacją różnych form zajęć. Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 
wykorzystała na: 

 posiłki,  

 transport,  

 bilety wstępu. 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska” powstało w marcu 2017 r.  
z inicjatywy pasjonatów i miłośników polskiego folkloru działających na terenie Bierunia. Głównym 
celem działalności Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie ZPiT „Ziemia Bieruńska”  
oraz kultywowanie i promowanie polskiego folkloru. W ramach realizacji zadania publicznego 
zorganizowano obrzęd ludowy pn. „Kolędowanie po bieruńsku”, polegający na odwiedzaniu przez 
kolędników domów mieszkańców Bierunia, życząc im pomyślności i wykonując kolędy. Kolędnicy 
przebrani byli za tradycyjne postacie obrzędu, m. in. kolędnik z gwiazdą, anioł, diabeł, śmierć, pasterz, 
Trzej Królowie. Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska” 
wykorzystało na: 

 zakup strojów dla kolędników, 

 promocję. 
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II. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ KLUBY SPORTOWE  
ORAZ UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI UCHWAŁY NR III/2/2014 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU Z DNIA 27 lutego 2014 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA 
WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE BIERUŃ. 

Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bieruń w 2017 roku przeznaczono kwotę  
325 000 zł.  

Dane organizacji, którym przyznano dotacje, zadania powierzone im do realizacji oraz wysokość kwot 
przeznaczonych na zadania zawiera poniższa tabela: 

lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA NA 

2017 ROK 

1 Klub Sportowy „UNIA”  

Bieruń Stary 

43-150 Bieruń 

ul. Chemików 40 

 

Udział zawodników  

w zawodach/rozgrywkach  

w 2017 r. organizowanych 

przez: Polski Związek Piłki 

Nożnej, Polski Związek 

Szachowy, Polski Związek 

Skatowy, Polski i Śląski Związek 

Lekkoatletyki oraz 

prowadzenie pracy 

szkoleniowej z dziećmi  

i młodzieżą 

97 400 zł 

2 Klub Sportowy „PIAST”  

w Bieruniu 

43-155 Bieruń 

ul. Warszawska 270 

Udział zawodników  

w zawodach piłki nożnej  

oraz prowadzenie pracy 

szkoleniowej 

79 500 zł 

3 Klub Strzelectwa Sportowego 

„PIAST” 

43-155 Bieruń 

ul. Warszawska 270 

Udział zawodników  

w zawodach strzeleckich 

w 2017 roku oraz prowadzenie 

pracy szkoleniowej 

42 200 zł 

4 Uczniowski Klub Sportowy 

„MARATON Korzeniowski.pl” 

43-155 Bieruń 

ul. Warszawska 294 

Udział zawodników UKS 

Maraton Korzeniowski.pl  

w zawodach lekkoatletycznych 

(chód sportowy) w 2017 r.  

oraz prowadzenie pracy 

szkoleniowej 

8 000 zł 

5 Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC” 

w Bieruniu 

43-155 Bieruń 

Udział klubu LKJ „SOLEC”  

w Bieruniu w rozgrywkach 

Śląskiego Związku 

13 000 zł 
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ul. Barbórki 23 

 

Jeździeckiego oraz Polskiego 

Związku Jeździeckiego  

 

6 Uczniowski Klub Sportowy 

„UNIA” Bieruń 

43-150 Bieruń  

ul. Okrężna 7a 

 

Organizacja szkolenia dzieci  

i młodzieży UKS UNIA BIERUŃ 

oraz współzawodnictwo 

sportowe indywidualne  

i drużynowe na szczeblu 

regionalnym i ogólnopolskim  

w badmintonie 

44 900 zł 

7 Uczniowski Klub Sportowy „Gol” 

Bieruń 

43-155 Bieruń  

ul. Porąbek 6 

 

Prowadzenie klubu oraz pracy 

szkoleniowej z dziećmi  

z zakresu sportu 

30 000 zł 

8 Stowarzyszenie Klub Sportów 

Walki BUSHIDO 

ul. Staromłyńska 26 

43-150 Bieruń 

Organizacja szkolenia dzieci 

i młodzieży Klubu Sportów 

walki BUSHIDO oraz 

współzawodnictwo sportowe 

w sportach walki 

10 000 zł 

SUMA: 325 000 zł 

 

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY 

Klub Sportowy „UNIA” Bieruń Stary w 2017 roku prowadził trzy sekcje:  

 piłka nożna, 

 szachy,  

 skat. 

Sekcja piłki nożnej liczy jedną drużynę seniorską oraz pięć drużyn młodzieżowych. Razem tj. 123 
zawodników. Ponadto klub prowadzi grupę naborową, bez udziału w rozgrywkach, tj. 20 zawodników. 
Sekcja szachów to 26 zawodników, z kolei sekcja skata 24 (w tym 12 licencjonowanych). Zawodnicy 
wszystkich sekcji brali czynny udział w rozgrywkach i turniejach oraz uczestniczyli w procesie 
szkoleniowym.  
Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Bieruń, Klub Sportowy „UNIA” może  w pełni realizować swoje 
zadania statutowe oraz promować Bieruń poprzez sport.  
Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Klub Sportowy „UNIA” wykorzystał na:  

 wynagrodzenie trenerów/ instruktorów,   

 opłaty sędziowskie, 

 transport, 

 zakup sprzętu sportowego, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.), 



8 
 

 organizację imprez sportowych, 

 ubezpieczenie. 
 
Klub Sportowy „PIAST” w Bieruniu w 2017 roku prowadził sześć drużyn piłkarskich, które brały udział 
w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Tychy  
oraz Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach: 

 seniorzy – 25 zawodników, 

 juniorzy starsi – 20 zawodników, 

 trampkarze – 22 zawodników, 

 młodziki – 21 zawodników,  

 orliki – 20 zawodników,  

 żaki – 13 zawodników. 
Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane, wszystkie drużyny czynnie uczestniczyły  
w turniejach organizowanych przez Klub, Urząd Miejski w Bieruniu oraz kluby ościenne. Sekcja piłki 
nożnej pomagała w organizacji turniejów dla Związków Zawodowych KWK PIAST oraz Oldboi. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Klub Sportowy „PIAST” wykorzystał na: 

 wynagrodzenie trenerów/instruktorów, 

 transport, 

 opłaty sędziowskie, 

 opiekę medyczną, 

 sprzęt i odzież sportową, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.), 

 ubezpieczenie, 

 organizację imprez sportowych. 
 
Klub Strzelectwa Sportowego „PIAST”  prowadzi sekcję strzelecką. Obecnie skupia w swoich szeregach 
163 członków, w tym: 

 w grupie A (z licencją) - 46 zawodników, 

 w grupie B (bez licencji)- 117 zawodników. 
Zawodnicy Klubu osiągnęli wiele sukcesów na zawodach różnej rangi. Klub zorganizował z pomocą 
Zarządu Wojewódzkiego LOK zawody Kobieta Strzelec z okazji Dnia Kobiet. Razem z Bieruńskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji był organizatorem otwartych zawodów strzeleckich dla dzieci  
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Ponadto zorganizował serię zawodów Szkolnej Ligi Strzeleckiej, 
kolejny raz odbyła się akcja Lato dla dzieci i młodzieży. W Klubie odbył się także półfinał zawodów 
Srebrne Muszkiety a także Otwarte Wojewódzkie Zawody LOK. Zakładane w ofercie cele zostały w pełni 
zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Klub Strzelectwa Sportowego „PIAST” wykorzystał na: 

 transport, 

 sprzęt i odzież sportową, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.), 

 organizację imprez sportowych, 

 osprzęt do karabinu, środki konserwacji i napraw, 

 amunicję, tarcze. 
 

 
Uczniowski Klub Sportowy „MARATON Korzeniowski.pl” specjalizuje się w szkoleniu dzieci  
i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletycznej – chodzie sportowym. Trenują w nim zawodnicy (11 osób)  
w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 U-16, 

 U-20, 

 senior. 
Zajęcia szkoleniowe odbywają się w cyklu od dwóch do sześciu treningów tygodniowo w zależności  
od poziomu sportowego prezentowanego przez zawodnika. W ramach zadania zawodnicy Klubu brali 
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udział w procesie szkoleniowym oraz zawodach sportowych. Zakładane w ofercie cele zostały w pełni 
zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Uczniowski Klub Sportowy „MARATON Korzeniowski.pl” wykorzystał 
na: 

 transport, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.), 

 sprzęt i odzież sportową, 

 rehabilitację, 

 ubezpieczenie. 
 
 

Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC” działa na terenie Bierunia. Prowadzi dwie sekcje: 

 sekcja skoków - 17 zawodników, 

 sekcja rajdów - 10 zawodników. 
W kwietniu i maju 2017 r. odbyły się zawody w skokach przez przeszkody. Zostały dokonane zakupy 
niezbędnego sprzętu jeździeckiego. Realizowane były wyjazdy na zawody jeździeckie na terenie 
województwa śląskiego. Została zabezpieczona w całości pielęgnacja koni, jak również kowalstwo. 
Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC” wykorzystał na: 

 transport, 

 opłaty sędziowskie, 

 sprzęt i odzież sportową, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.), 

 organizację imprez sportowych. 
 
 
Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” prowadzi sekcję badmintona na terenie Bierunia. Obecnie czynnie 
w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub bierze udział 75 zawodników, szkolących się  
w następujących grupach: 

 początkująca – 40 zawodników, 

 średniozaawansowana – 20 zawodników, 

 zaawansowana – 15 zawodników. 
Prócz pracy szkoleniowej, bardzo ważnym elementem realizowanego zadania było współzawodnictwo 
sportowe na wszystkich szczeblach: powiatu, województwa i kraju. Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” 
w 2017 roku był również organizatorem wielu imprez sportowych o dużym zasięgu,  
m. in. Międzynarodowy Turniej Victor Polish International 2017. Zakładane w ofercie cele zostały  
w pełni zrealizowane. 
Otrzymaną w 2017 r. dotację, Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” wykorzystał na: 

 wynagrodzenie trenerów/instruktorów, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.). 
 

Uczniowski Klub Sportowy „GOL” prowadzi sekcję piłki nożnej dla najmłodszych w 6 grupach 

szkoleniowych: 

 junior młodszy – 9 zawodników, 

 trampkarz młodszy A – 18 zawodników, 

 trampkarz młodszy B– 12 zawodników, 

 orliki– 16 zawodników, 

 żaki – 20 zawodników, 

 skrzaty– 20 zawodników. 
Podczas zajęć piłkarskich młodzi zawodnicy nabywają umiejętności gry w piłkę nożną oraz uczą się 
współdziałania w grupie. Zawodnicy Klubu systematycznie biorą udział w wyjazdowych turniejach 
piłkarskich, podczas których reprezentują Gminę Bieruń. Nad sprawnym ogólnym rozwojem fizycznym 
zawodników czuwa fizjoterapeuta, który prowadzi trening funkcjonalny. Trenerzy Klubu kilkakrotnie 
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brali udział w wyjazdach szkoleniowych, gdzie uczyli się nowych, nowoczesnych metod szkolenia 
młodych zawodników. Zakładane w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Uczniowski Klub Sportowy „GOL” wykorzystał na: 

 wynagrodzenie i szkolenie trenerów, 

 transport, 

 sprzęt i odzież sportową. 
 
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki BUSHIDO prowadzi na terenie Bierunia zajęcia dla dzieci  
i młodzieży z zakresu sztuk walki. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w dwóch grupach 
szkoleniowych: 

 dzieci i młodzież szkolna – 7 zawodników, 

 początkująca/średniozaawansowana – 20 zawodników. 
W 2017 r. Klub prowadził zajęcia szkoleniowe, skupiające się na wytrzymałości i sile oraz innych 
cechach motorycznych, co zaowocowało dobrym przygotowaniem zawodników. Dało to możliwość 
udziału w rywalizacji sportowej – jeden z zawodników zajął 3 miejsce w formule walki Kick-Light  
na turnieju organizowanym przez Polski Związek Kickboxingu w Szczecinie. Inni zawodnicy również 
uzyskali wysokie lokaty, co świadczy o znacznym wzroście formy sportowej. Zakładane  
w ofercie cele zostały w pełni zrealizowane. 

Otrzymaną w 2017 r. dotację, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki BUSHIDO wykorzystało na: 

 wynagrodzenie dla trenerów/instruktorów, 

 sprzęt i odzież sportową, 

 opłaty związane z udziałem w zawodach (licencje, startowe, wpisowe, delegacje itp.), 

 ubezpieczenie, 

 reklamę/promocję, 

 koszty administracyjne i inne związane z bieżącą działalnością. 
 

 
WSPARCIE NIEFINANSOWE 

 
I. WZAJEMNIE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH 

Podczas prowadzonych przez Urząd Miejski w Bieruniu konsultacji społecznych  
lub organizowanych spotkań, organizacje mają możliwość przekazywania informacji  
o planowanych działaniach. Na bieżąco urząd i gminne jednostki organizacyjne informują organizacje 
o różnorakich działaniach prowadzonych przez inne instytucje, np. ogłoszenia o konkursach, 
spotkaniach, warsztatach, konferencjach. Informacje te przekazywane są drogą mailową bezpośrednio 
do organizacji pozarządowych lub zamieszczane na stronie internetowej miasta. 
 

II. UDOSTĘPNIANIE ORGANIZACJOM POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW GMINNYCH W CELU 
REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 

Miasto Bieruń realizując zapisy rocznego programu współpracy udostępnia na wniosek organizacji 
pozarządowych obiekty gminne na cele związane z ich działalnością statutową lub w związku  
z organizowanymi przez nie wydarzeniami/imprezami (m.in. spotkania okolicznościowe takie jak Dzień 
Seniora, Dzień Emeryta, Dzień Kobiet, treningi i zawody sportowe, warsztaty, szkolenia, bieżąca 
działalność statutowa OSP, pomieszczenie biurowe w Centrum Inicjatyw Gospodarczych). 
 

III. WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ I IMPREZ KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH, 
SPORTOWYCH 

Miasto Bieruń uczestniczy w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez organizacje 
pozarządowe. Odbywa się to najczęściej w formie wsparcia organizacyjnego, udostępnienia obiektów, 
fundowania części nagród. Do największych imprez możemy zaliczyć: Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, Bieruński Bieg Utopca, Turniej Tańca Towarzyskiego, Bieruński Puchar MTB, Międzynarodowy 
Turniej Badmintona „Victor Polish International”. Organizacje pozarządowe biorą także udział  
w wydarzeniach organizowanych przez miasto, np. udział w korowodzie podczas Dni Bierunia  
czy wystawiają poczty sztandarowe. 
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IV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI W OBSZARACH WSPARCIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Miasto Bieruń prowadzi bieżącą współpracę z organizacjami działającymi w obszarach rozwoju 
przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Przedstawiciele miasta biorą udział w spotkaniach Bieruńsko-
Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Bieruńskiej 
Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. 
 

V. RADA SPORTU 
W Bieruniu działa Rada Sportu, powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia, w skład której wchodzą 
przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady 
Sportu należy przede wszystkim wydawanie opinii w różnych sprawach, mieszczących się w kategorii 
uprawiania i organizowania sportu. Spotkania odbywają się minimum raz na kwartał. 
 

VI. SPOTKANIA Z OCHOTNICZYMI STRAŻAMI POŻARNYMI 
Raz na kwartał odbywają się spotkania w siedzibach bieruńskich OSP. W spotkaniach tych uczestniczą 
przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele 
Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Omawiane są bieżące sprawy i tematy 
związane ze współpracą Gminy Bieruń z OSP. 
 

 

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z JEDNOSTKAMI 
ORGANIZACYJNYMI MIASTA 

 
a) Kluby i stowarzyszenia sportowe 

 wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń biurowych na preferencyjnych 
warunkach, 

 współorganizacja imprez sportowych, 

 organizacja w kinoteatrze „Jutrzenka” Skat Maratonów, rozgrywek Ligii Okręgowej 
Skata w DK „Gama”, 

 udostępnianie obiektów na spotkania opłatkowe i noworoczne. 
b) Stowarzyszenie „Radość Życia” 

 wynajem pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach,  

 możliwość nieodpłatnego skorzystania z Pływalni przy SP 1 – 1 godzina raz w tygodniu, 

 współorganizacja spotkań opłatkowych, mikołajkowych, balu karnawałowego, 
polegająca na udostępnianiu obiektu oraz nagłośnienia. Stowarzyszenie nie pokrywa 
kosztów mediów i kosztów organizacyjnych. 

c) Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  

 wynajem obiektów sportowych na preferencyjnych warunkach. Fundacja we wrześniu 
2017 r. organizowała imprezę sportową pn. „IV Śląska Spartakiada Aktywnej 
Rehabilitacji”. Na ten cel udostępniono Halę Sportową przy ul. Warszawskiej.  
W imprezie udział wzięło 45 dzieci i ich rodzin, opiekunów oraz wolontariuszy. 
Uczestnicy wzięli udział w sześciu dyscyplinach sportowych (łucznictwo, boccia, tor 
przeszkód, sprint, sztafeta rodzinna, mini maraton). 

d) Bieruńskie parafie 

 udostępnianie samochodu na pielgrzymki, 

 współorganizacja kiermaszy parafialnych,  

 pomoc organizacyjna w procesji Bożego Ciała, drodze krzyżowej, odpustów 
parafialnych,  

 pomoc przy realizacji zadania „Wakacyjne spotkania z Bogiem”, 
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e) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koła rejonowe Bieruń Nowy i Bieruń Stary 

 możliwość skorzystania z obiektów sportowych oraz imprez kulturalnych wg stawek 
ulgowych dzięki karcie „Aktywni Seniorzy 60+”, 

 udostępnienie Pływalni przy SP1 – 1 godzina w tygodniu tylko dla osób w wieku 60+, 

 współorganizacja spotkań klubowych związku emerytów w RCKG „Remiza” w Bieruniu 
(dwa razy w miesiącu), wieczorków tanecznych oraz uroczystości okolicznościowych  
i „Jutrzence”: spotkania opłatkowo-noworoczne, Dzień Kobiet, Inwalidy, Matki, 
Seniora, Wieczór Wspomnień. Współorganizacja polega na nieodpłatnym 
udostępnianiu sali i pokryciu kosztów mediów oraz poczęstunku, 

 pomoc w rozpropagowywaniu informacji o Programie „Aktywni Seniorzy 60+”  
oraz Kopercie Życia, 

 udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 podjęcie inicjatywy budowy Domu „Senior+”. 
f) Towarzystwo Turystyki Aktywnej 

 współorganizacja Bieruńskiego Biegu Utopca oraz Bieruńskiego Pucharu MTB. 
g) Koło Gospodyń Wiejskich  

 możliwość z nieodpłatnego skorzystania z sali kinoteatru „Jutrzenka” na organizację 
imprez okolicznościowych. 

h) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”  

 udostępnienie sali na spotkania, 

 współorganizacja Festiwalu Filmów Amatorskich im. Leona Wojtali. 
i) Stowarzyszenie Ekologiczno-Gospodarcze „Nasz Region”  

 udostępnianie sali na spotkania, 

 współfinansowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bieruniu. 
j) Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia  

 udostępnianie sali na spotkania,  

 pomoc w organizacji imprez (wystaw, spotkań), 

 współfinansowanie wydawnictwa – „Zeszyty bieruńskie”. 
k) Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych 

na Obszarze Zlewni Górnej Wisły „Atlantyda”  

 udostępnienie sali na spotkania. 
l)  Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej „Wspólna Europa”  

 współorganizacja spotkań, zabaw, 

 pomoc przy działaniach związanych ze współpracą z miastami partnerskimi. 
m) Niemiecko - Polskie Stowarzyszenie Partnerskie „Gundelfingen”  

 udostępnienie sali na spotkania, 

 pomoc przy działaniach związanych ze współpracą z miastami partnerskimi. 
n) Koła: Pszczelarzy, Wędkarzy, Gołębiarzy 

 współpraca podczas Dożynek,  

 udostępnianie sali na spotkania,  

 współorganizacja festynu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka w Czarnuchowicach. 
o) ZHP- grupa im. Batalionu „Parasol”  

 udostępnianie DK „Gama” na akcję nocne manewry, spotkania,  

 udział harcerzy w obchodach świąt państwowych i miejskich (m. in. 27.01, 13.02., 3.05 
oraz 11.11). 

p) Ochotnicze Straże Pożarne 

 udostępnianie sali na walne zebranie, 

 zabezpieczenie imprez, 

 działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

Sporządziła: 

Anna Mokry 
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