
 
 Zestawienie poszczególnych ofert  

złożonych do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wisła w roku 2017 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Wisła Nr OR.0050.2.2017 z dnia 05 stycznia 2017r. 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

15.000,00 11.429,00 8.500,00 

Lp. Organizacja Oferta 
Termin 

realizacji 

zadania 
Realizacja zadania – założenia Uwagi komisji Wartość 

zadania 

%  

dotacji w 

zadaniu 

Wnioskowana 

kwota 
Proponowana 

kwota 

1.  
Parafia Ewangelicko – 
Augsburska w Wiśle 

Publikacja pracy pt. „Od kuczy 
do zómku. Dzieje gospodarstw i 

budynków mieszkalnych w 
Wiśle” 

01.02-
30.11. 
2017 

 

 Wydanie niskonakładowej publikacji 
niekomercyjnej (300 egzemplarzy) 

 Całość dotacji przewidziana na druk 
publikacji 

 Honoraria autorskie, korekty, 
promocja, obsługa księgowa zostaną 
pokryte z wkładu osobowego  
 

 11.700,00 34,19% 

5.400,00 

4.000,00 

2.  
Chrześcijańska Służba 
Charytatywna w Wiśle 

Wystawa Biblii 
15.08-
15.10. 
2017 

 Zorganizowanie wystawy Biblii o 
charakterze ponad wyznaniowym w 
500 rocznicę Reformacji 

 ilość zwiedzających – 500 osób 

 połowa dotacji pokryje koszty 
transportu eksponatów 

 8.215,00 24,35% 

2.525,00 

2.000,00 

3.  
Chrześcijańska Służba 
Charytatywna w Wiśle 

Koncerty Orkiestry  
01.06– 
30.09.   
2017 

 6 godzinnych koncertów orkiestry 
dętej połączonych z promocją zdrowia 

 poszerzenie oferty koncertowej Wisły 
+ muzykoterapia 

 troska o zdrowe odżywianie i aktywne 
spędzanie wolnego czasu 

 z dotacji pokrycie kosztu 1 koncertu + 
koszty administracyjne 

 18.704,00 13,37% 

3.504,00 

2.500,00 
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Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Lp. Organizacja Oferta 
Termin 

realizacji 

zadania 
Realizacja zadania – założenia Uwagi komisji Wartość 

zadania 

%  

dotacji w 

zadaniu 

Wnioskowana 

kwota 
Proponowana 

kwota 

4.  
Chrześcijańska Fundacja 

„Elim” 
Organizacja „Dni Trzeźwości” 

01.02 – 
31.10. 
2017 

 wyciągnięcie z nałogu alkoholizmu 

 kształtowanie moralności 
chrześcijańskiej 

 umacnianie rodziny 

 5 trzydniowych zjazdów: wykłady, 
śpiew, świadectwa wyjścia z nałogu, 
rozmowy indywidualne 

 udział w każdym zjeździe – około 100 
-130 osób = 650 uczestników z tego 
około 300 osób z Wisły 

 20.000,00 30% 

6.000,00 

6.000,00 
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Ochrona i promocja zdrowia  

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

5.000,00 10.160,00 5.000,00 

Lp. Organizacja Oferta 
Termin 

realizacji 

zadania 
Realizacja zadania – założenia Uwagi komisji Wartość 

zadania 

%  

dotacji w 

zadaniu 

Wnioskowana 

kwota 
Proponowana 

kwota 

5.  
Chrześcijańska Służba 

Charytatywna w Wiśle 
Klub Zdrowia 

01.02- 
15.12. 
2017 

 Zorganizowanie cyklicznych spotkań 
mających na celu ochronę i promocję 
zdrowia. 

 Podczas spotkań: pomiar ciśnienia, 
poziomu glukozy we krwi, prelekcje, 
każdorazowo degustacja jedna 
zdrowej potrawy  

 Spotkania 1 raz/miesiąc w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

 Miejsce spotkań: świetlica 
środowiskowa C.Z.A.S.  przy SP2 w 
Wiśle-Czarnem 

 9 spotkań/rok łączna ilość 
uczestników 90 osób 
 

 4.095,00 48,84% 

2.650,00 

2.000,00 

6.  

Fundacja Na Rzecz 

Niesienia Pomocy „Uratuj 

Życie” 

Szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy dla uczniów 

szkół podstawowych 

01.02- 
30.06. 
2017 

 Cykl szkoleń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy dla wszystkich 
uczniów klas 4-6 Szkół 
Podstawowych na terenie Miasta 
Wisła 

 304 uczniów 

 17 klas szkół podstawowych/51 
godzin lekcyjnych 

 Wiedza i umiejętności są 
przekazywane zgodnie z wytycznymi 
Europejskiej Rady Resuscytacji 

 W trakcie szkoleń nacisk zostanie 
położony na wykorzystanie 
profesjonalnego sprzętu: fantomów do 
nauki resustutacji, zestawów do 
pozoracji ran, sprzętu 
unieruchamiającego, materiałów 
opatrunkowych, przeciwwstrząsowych 
i ochrony osobistej oraz defibrylatora 
treningowego 

 Z dotacji gł. wynagrodzenie 
instruktora oraz zakup materiałów 
opatrunkowych 

 

 8.529,50 35,17% 

5.000,00 

3.000,00 
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Turystyka i krajoznawstwo 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

80.000,00 89.280,00 71.000,00 

Lp. Organizacja Oferta 
Termin 

realizacji 

zadania 
Realizacja zadania – założenia Uwagi komisji Wartość 

zadania 

%  

dotacji w 

zadaniu 

Wnioskowana 

kwota 
Proponowana 

kwota 

7.  PTTK o/Wisła Akcja Przewodnik Czeka 

20.02 – 
30.10. 
2017 

 

 aktywne spędzanie wolnego czasu 

 zwiększenie oferty turystycznej 
Wisły 

 impreza cykliczna ciesząca się 
dużym zainteresowaniem 

 ilość wycieczek – 30 /191 godz. 

 Termin: 29.04-03.05, 15.06-18.06, 
od 24.06 do 27.08 

 8.680,00 57,60% 6.880,00 
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Turystyka i krajoznawstwo 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

80.000,00 89.280,00 71.000,00 

 Z dotacji gł. wynagrodzenie 
przewodników (5.730zł.) 

5.000,00 

8.  PTTK o/Wisła 

Utrzymanie szlaków turystycznych, 
pieszych, spacerowych i 

kulturowych na terenie Gminy 
Wisła 

01.02 – 
31.11. 
2017 

 Konserwacja oznakowania szlaków 
oraz instalacji urządzeń 
informacyjnych 

 Inwentaryzacja istniejącego stanu 
szlaków 

 Odnowienie 42,5 km szlaków 
turystycznych pieszych, 24km 
szlaków spacerowych 
 

 15.115,00 33,08% 

7.100,00 

5.000,00 

9.  PTTK o/Wisła 

Cykl rajdów turystycznych: 

 XIV Międzynarodowy Rajd 
Narciarsko – Pieszy „Ku Źródłom 

Wisły” 

 XV Ogólnopolski Rajd Pieszy im. 
Jerzego Kukuczki 

 

01.02 – 
30.09. 
2017 

 2 rajdy – 2 cykliczne imprezy 
turystyczne 

 międzynarodowy zasięg imprez 

  popularyzacja turystyki pieszej,  
narciarsko-pieszej i rowerowej 

 19.950,00 30,08% 

7.800,00 

6.000,00 

10.  PTTK o/Wisła 
Prowadzenie punktu  

Informacji Turystycznej w Wiśle  

01.02 – 
31.12. 
2017 

 informacja turystyczna w pełnym 
zakresie 

 współpraca z innymi  IT 

 promocja miasta 

 popularyzacja turystyki 

 z dotacji:  
- wynagrodzenie pracownika za 3 
miesiące, 
- zakup oprogramowania, 
- zakup banera informacyjnego 
- materiały biurowe, 
- obsługa księgowa, 
- media – w 1/2 

 29.930,00 20,05% 

10.000,00 

6.000,00 
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11.  
Wiślańska Organizacja 

Turystyczna 

Warsztaty z negocjacji 
biznesowych – podnoszenie 

kwalifikacji przedstawicieli branży 
turystycznej 

01.02 – 
31.05. 
2017 

 2-dniowe warsztaty  

 4 grupy po 15 osób 

 Z dotacji – wynagrodzenie 
prowadzącego 

 

  3.025,00 49,59% 

2.000,00 

1.500,00 



 
 Zestawienie poszczególnych ofert  

złożonych do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wisła w roku 2017 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Wisła Nr OR.0050.2.2017 z dnia 05 stycznia 2017r. 

 

12.  

Spółdzielnia Socjalna 

Wisła Otwarta 

Turystycznie 

Prowadzenie punktu Informacji 
Turystycznej w lokalu w Wiśle,   Pl. 

B. Hoffa 3 

01.02-
31.07. 
2017 

 Prowadzenie punktu IT oraz  
świadczenie dodatkowych usług, 
takich jak: 
- obsługa systemu do rezerwacji 
noclegów on-line, 
- wypożyczalnia sprzętu sportowego, 
- przechowalnia bagażu, 
- organizacja imprez dla dzieci, 
- rozmieszczenie tablic 
informacyjnych wg opracowanej 
identyfikacji wizualnej Miasta Wisła, 
- sprzedaż biletów na imprezy,  
- sprzedaż map i pamiątek z Wisły 
 
Z dotacji zostanie pokryte 
wynagrodzenie 7 pracowników IT 
wraz z pochodnymi – łącznie 4,75 
etatu 

 93.372,06 42,84% 

40.000,00 

40.000,00 

13.  
Wiślańska Akademia 

Aktywnych 
Poznajemy miasta nad Wisłą 

01.03-
30.09. 
2017 

 
 Organizacja 3 jednodniowych 

wyjazdów do Krakowa 
 Ilość uczestników – 30 osób 
 Z dotacji wyłącznie koszty 

transportu 

 12.770,00 23,49% 

3.000,00 

3.000,00 

14.  

Grupa Regionalna 

GOPR Grupa 

Beskidzka 

Wspieranie organizacji zapewniających 
bezpieczeństwo osób przebywających 
w górach, na szlakach turystycznych i 

trasach spacerowych, znajdujących się 
na terenie Gminy Wisła 

16.01-
31.12. 
2017 

 Zakup 4 par nart (ekwipunek 
ratowników GOPR)  6.000,00 75% 

5.000,00 

4.500,00 
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Pomoc społeczna 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Lp. Organizacja Oferta 
Termin 

realizacji 

zadania 
Realizacja zadania – założenia Uwagi komisji Wartość 

zadania 

%  

dotacji w 

zadaniu 

Wnioskowana 

kwota 
Proponowana 

kwota 

15.  

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej  

Śląski Zarząd 

Wojewódzki w 

Katowicach 

Stop ubóstwu 
16.01- 
30.06. 
2017 

 Dostarczanie żywności osobom 
skierowanym przez MOPS w Wiśle  

 Zmniejszenie skali niedożywienia i 
ubóstwa 

 Organizacja warsztatów, wykładów i 
szkoleń mających na celu aktywizację 
społeczną 

 

 6.740,00 44,51% 

3 000,00 

3.000,00 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

51.000,00 55.815,00 51.000,00 

Lp. Organizacja Oferta 
Termin 

realizacji 

zadania 
Realizacja zadania – założenia Uwagi komisji Wartość 

zadania 

%  

dotacji w 

zadaniu 

Wnioskowana 

kwota 
Proponowana 

kwota 

16.  
Integracyjne 

Stowarzyszenie 
Wiślańska Jedynka 

 „Gramy, bo lubimy” – szkolenie, 
organizacja i uczestnictwo w 

meczach koszykarskich dziewcząt 

16.01– 
31.12. 
2017 

 szkolenia w pięciu grupach 
wiekowych dziewcząt 
prowadzone przez 4 trenerów i 2 
opiekunów – nauczycieli wf 

 mecze w ramach Śląskiej Ligi 
Koszykówki oraz Czechowickiej 
Małej Ligi 

 organizacja 8 meczy w miesiącu 
w Wiśle i meczy ligowych 
wyjazdowych 

 w sumie około 100 godz. 
treningów miesięcznie 

 Z dotacji – transport, wpisowe do 
rozgrywek i licencje, 
ubezpieczenie zawodniczek, 
obsługa sędziowska i księgowa 

 57.980,00 52,95% 

31.800,00 

30.700,00 

17.  
Integracyjne 

Stowarzyszenie 
Wiślańska Jedynka 

Szkolenie młodych 
w szachach 

16.01– 
31.12. 
2017 

 szkolenia dla uczniów szkół 
podstawowych, młodzieży i 
dorosłych 

 liczba uczestników – około 35 
uczniów 

 miejsca szkoleń: SP1 i MBP 

 szkolenia – 3 razy w miesiącu 
po 4 godziny 

 4.500,00 44,44% 

3.000,00 

2.000,00 

18.  
Uczniowski Klub 

Sportowy  
Wisła Centrum 

Szkolenie sportowe judo i ju-jitsu 
16.01– 
31.12. 
2017 

 zajęcia w 3 grupach wiekowych 
dla dziewcząt i chłopców 

 zajęcia 2-3 razy w tygodniu w 
zależności od grupy wiekowej 

 miejsce – ZS Nr 1 

 udział w turniejach i zawodach, 
obóz sportowy, badania sportowo 
– lekarskie 

 z dotacji – transport na zawody, 

 18.840,00 69% 14.300,00 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

51.000,00 55.815,00 51.000,00 

opłata startowa na zawodach, 
wyżywienie i nocleg, zakup 10 
materacy tatami, wynagrodzenie 
trenera, ubezpieczenie 
zawodników, koszty bankowe i 
telefoniczne 

13.000,00 

19.  
Klub Sportowy Yokokan 

Kendo – Wiślańska 
Sekcja Kendo Genryoku 

Wsparcie przygotowania 
zawodników Sekcji Kendo 

Genryoku – UKS Wisła do udziału 
w zawodach na arenie 

międzynarodowej i krajowej, w tym 
Mistrzostw Polski Dzieci 2017 

16.01-
31.12. 
2017 

 zajęcia w grupie wiekowej 7-12 
lat 

 zakup sprzętu sportowego 
 

 

  
 

 12.255,00 28,56% 

4.915,00 

3.500,00 

20.  
Wiślańska Akademia 

Aktywnych 
Seniorzy aktywni w górach  

01.02-
31.10. 
2017 

 Organizacja 4 jednodniowych 
wycieczek autokarowo-pieszych 
w paśmie Beskidu Śląskiego i 
Żywieckiego dla Seniorów 

 Ilość uczestników – co najmniej 
30 osób 

 Z dotacji:  
- wynajem autokaru  
- bilety na wyciągi krzesełkowe 
- posiłek  na zakończenie sezonu 

 7.590,00 23,72% 

1.800,00 

1.800,00 
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L.p. Zakres Budżet Wnioskowane dotacje Udzielone dotacje 

1.  Turystyka i krajoznawstwo 80.000,00 89.280,00 71.000,00 
2.  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 15.000,00 11.429,00 8.500,00 
3.  Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
4.  Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka prozdrowotna 5.000,00 10.160,00 5.000,00 
5.  Pomoc społeczna 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
6.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 51.000,00 55.815,00 51.000,00 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej obecnych na posiedzeniu w dniach 03-04.01.2017r. 


