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SPRAWOZDANIE 

za rok 2014 

 

z realizacji  

„Wieloletniego programu współpracy  

Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016”  
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Zgodnie z zapisami 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 późniejszymi zmianami) organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 
rok poprzedni. 
 
„Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” przyjęty został 
przez Radę Powiatu Strzeleckiego Uchwałą Nr XXXIV/341/13 w dniu 26 czerwca 2013 roku.    
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały  Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego nr 449/2013 z dnia 10 czerwca 2013. Konsultacje odbyły się w terminie od 
10.06 do 24.06.2013 roku. Informacja o konsultacjach była zamieszczona: 

 
• na stronie internetowej powiatu, 
• w Biuletynie Informacji Publicznej, 
• w informatorze powiatowym „Powiat Strzelecki”,  
• na tablicach informacyjnych w budynku urzędu. 
• ponadto informacja o konsultacjach została również umieszczona w serwisie informacyjnym 

powiatu odpowiednio wcześniej, przed terminem ogłoszenia konsultacji. 
 

Pisemne uwagi można było zgłaszać w formie opinii  i wniosków. Podczas konsultacji wpłynęła 1 
ankieta. Program współpracy określa formy, zasady  i zakres współpracy Powiatu Strzeleckiego z 
organizacjami,  a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja 
związana będzie z udzieleniem dotacji, wysokość przeznaczanych na realizację celu środków oraz 
tryb konsultacji programu. Celem programu jest określenie zasad w zakresie wspierania przez 
powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych 
zadań powiatu, służącym poprawie jakości życia jego mieszkańców. Poprzez określenie i realizację 
tych zasad samorząd pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej i 
zwiększyć aktywność lokalnej społeczności. 

 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH  

NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - 2013/2014 
 

 
 

Opis działania 
 

 
Termin realizacji 

1.  Przygotowanie ankiet dla NGO z uwagami do aktualnego 
programu współpracy, zamieszczenie wersji elektronicznej na 
internetowej stronie powiatu www.powiatstrzelecki.pl (formularz 
aktywny) 

maj-czerwiec 2013 

2.  Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 
324/2012 z dnia 24.10.2012 r. przeprowadzono konsultacje z 
organizacjami pozarządowymi w sprawie „Wieloletniego programu 
współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

10.-24.06.2013 
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publicznego na lata 2014-2016” 
3.  Uchwalenie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu 

Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2014-2016” przez Radę Powiatu Strzeleckiego –  Uchwała Nr  
XXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 
roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy 
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2014-2016” 

26.06.2013 

4.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w dwutygodniku „Powiat Strzelecki”, 
wywieszenie jego treści w gablocie zewnętrznej i wewnętrznej 

07.-31.03.2014 

5.  Zamknięcie wpływu ofert, powołanie komisji konkursowej do 
analizy merytorycznej i finansowej nadesłanych ofert, analiza 
nadesłanych ofert, wybór zwycięzców, przekazanie wyników 
konkursu Zarządowi Powiatu Strzeleckiego, podanie do publicznej 
wiadomości wyników konkursu oraz pisemne powiadomienie 
zwycięzców konkursu, przygotowanie stosownych umów 
adekwatnie do harmonogramów zamieszczonych w ofertach 

 kwiecień 2014 

6.  Podpisanie umów na realizację zadań powiatowych przez NGO W zależności od 
terminów realizacji 
zadań podanych w 
ofercie 

7.  Bieżące sprawy związane z NGO tj. konsultacje indywidualne np. 
pomoc przy sprawdzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania 
statusu opp, analiza napływających sprawozdań, rozwijanie bazy o 
NGO, informowanie o aktualnych środkach zewnętrznych dla III 
sektora, o szkoleniach itp. 

Na bieżąco w ciągu 
roku 2014 

 
 
Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2014 odbywało się poprzez wspieranie 
wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji  
(co oznacza, że wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu własnego na 
poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji). Inne pozafinansowe formy wsparcia  
to w szczególności udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, 
których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia 
infrastruktury technicznej (np. rzutnik, ekran itp.),  ale także udzielanie informacji o pozyskiwaniu 
środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja powiatu, w tym 
środków z Unii Europejskiej (działalność tutejszego Lokalnego Punktu Informacyjnego o 
Funduszach Europejskich. Udzielono konsultacji bezpośrednio w punkcie LPI, które to dotyczyły  
zakresu możliwości wsparcia ze środków UE na rozwój, zakup sprzętu, remonty. LPI zakończył 
działalność z dniem 31 marca 2014.  
 

 



PP.524.17.2015.JK2                                                                                                                                                     Strzelce Opolskie, dnia 10.04.2015 
 

 Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 4 - 

OCENA REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI 
EWALUACJI ZAWARTYMI W SAMYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY NA ROK 2014 

 
 
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ujęty w ogłoszeniu Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego z dnia 07.03.2014 r.  wpłynęło 7 ofert i wszystkie zakwalifikowały się do 
drugiego etapu – do oceny merytorycznej. W przypadku  5 ofert oferenci w przypadku przyznania 
im dotacji muszą uzupełnić sprawozdanie merytorycznie lub/i sprawozdanie finansowe za rok 
2013, gdyż do oferty dołączono w/w sprawozdania za rok 2012 z uwagi na to, że nie wszystkie 
organizacje miały w kwietniu 2014r. już dostępne sprawozdania za rok 2013.  
 
OFERTY DOPUSZCZONE DO OCENY MERYTORYCZNEJ: 
 

 NAZWA ZADANIA NAZWA OFERENTA 
 
 
I 

 
 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej oraz zapewnienie 

mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego 
aktywnych form wypoczynku i 

rekreacji 
 

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU EDUKACJI, 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 
KADŁUBA 

2. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW - 
ODDZIAŁ STRZELCE OP. 

3. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
PSP NR 2 DWÓJKA W STRZELCACH 
OPOLSKICH 

4. STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI  
I OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO ROZMIERZ 

5. UCZNOWSKI KLUB SPORTOWY 
STRZELCE OPOLSKIE 

 
II 

Edukacja kulturalna oraz 
popularyzacja tradycji i dziedzictwa 

kulturowego w Powiecie 
Strzeleckim (wystawy, festiwale, 
przeglądy, konkursy o tematyce 
szeroko pojętej sztuki, koncerty i 
recitale, edukacja poprzez zajęcia 
muzyczne, plastyczne, teatralne, 

taneczne) 
 

1. ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA HUFCA 
HORĄGIEW OPOLSKA 

2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
PSP NR 2 DWÓJKA W STRZELCACH 
OPOLSKICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PP.524.17.2015.JK2                                                                                                                                                     Strzelce Opolskie, dnia 10.04.2015 
 

 Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 5 - 

OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2014  
WRAZ Z ICH ROZLICZENIEM  

(na podstawie dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Strzeleckiego  
w ramach otwartego konkursu ofert) 

 
 
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji 
 
 

1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW - ODDZIAŁ 
STRZELCE OP. 
 

Zadanie publiczne: 
„Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, wypoczynek i rekreację”. 
KWOTA DOTACJI: 3 500,00 zł 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.05.2014 do dnia 30.11.2014. 
Umowa nr 120/2014 z dnia 29.04.2014r. 
 
Oferta zakładała realizację kilku punktów/działań łącznie skierowanych do osób starszych, również 
niepełnosprawnych, ich rodzin, głównie członków PZERiI w całym Powiecie Strzeleckim. Program 
zakładał prelekcję nt. pierwszej pomocy, zajęcia aqua-fitnessu w 15-osobowej grupie przez 3 
miesiące, 8 razy w miesiącu oraz zajęcia na basenie dla pozostałych 8 osób. Ponadto zaplanowano 
spotkanie integracyjno-sportowe, a także „Małą olimpiadę seniorów” – połączoną z rozgrywkami 
sportowymi i spływem kajakowym. Nie jest to zadanie jednodniowe, gdyż przewidziano realizację 
punktów zadania w ciągu kilku miesięcy. Oferent proponował bardzo duży wkład własny w 
porównaniu z oczekiwaną kwotą dotacji. Jednakże z uwagi na dużą liczbę ofert w tym zadaniu 
publicznym, przyznano dotację w kwocie 3 500,00 zł. (oferent musiał zaktualizować harmonogram 
i kosztorys do kwoty dotacji).     
    
 
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 1 maja 2014r.  
2. Data /daty faktycznego przekazania środków dotacji: 30 kwietnia 2014r. 
3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 grudnia 2014  
4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 19.12.2014  
5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 500,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820 
6. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 500,00 zł (WB nr 89 z dnia 30.04.2014) 
7. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  3 200,00 zł 
8. Kwota dotacji do zwrotu: 300,00 zł 
9. Kwota zwróconej dotacji: 300,00 zł, data zwrotu: 28.11.2014 (nr WB 237) 
10. Wykonano zakres zadania i zrealizowano cel określony w umowie 
11. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: zwrócono całą kwotę zaplanowaną 

 w ofercie z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora projektu 
12. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 
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2. STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI  I OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO MIEJSCOWOŚCI ROZMIERZ 

 
Zadanie publiczne: 

„Wcześnie urodzeni dorównują aktywnością swoim dzieciom i wnukom – 
międzypokoleniowe formy aktywnego wypoczynku i rekreacji”. 
KWOTA DOTACJI: 3 500,00 zł 
Termin realizacji zadania: 01.05. - 30.10.2014r. 
Umowa nr 121/2014 z dnia 23.04.2014r. 
 
Oferta skupiała się na integracji międzypokoleniowej mieszkańców powiatu strzeleckiego poprzez 
zajęcia sportowe i wspólną  rekreację. Celem było zainteresowanie zdrowym stylem życia wśród 
wszystkich członków rodziny. Zaplanowane były dwie wycieczki rowerowe, dwa wspólne, 
międzypokoleniowe wyjazdy na basen, spływ kajakowy oraz rodzinne zajęcia ruchowe i sportowe 
na świeżym powietrzu. Ale również powiązany z tradycjami i historią  wieczór tradycji, spotkanie  
w gronie młodszych i starszych celem poznania tradycji i historii rodzinnych. Nie było to zadanie 
jednodniowe, lecz w każdym miesiącu przewidziano realizację jakiegoś punktu zadania. Jest to 
oferta innowacyjna na naszym terenie, do tej pory nie było łączenia zadań skierowanych do różnych 
pokoleń. Z uwagi na dużą liczbę ofert w tym zadaniu publicznym, przyznano dotację w kwocie 
3 500,00 zł. (oferent musiał zaktualizować harmonogram i kosztorys do kwoty dotacji).     
    
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 1 maja 2014r.  
2. Data /daty faktycznego przekazania środków dotacji: 30 kwietnia 2014r. 
3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 29 listopada 2014  
4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 27 listopada 2014  
5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 500,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820 
6. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 500,00 zł (WB 89 z dnia 30.04.2014) 
7. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w 

procedurze):  3 446,60 zł 
8. Kwota dotacji do zwrotu: 53,40 zł + odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 
9. Kwota zwróconej dotacji: 4,13 zł (zwrócono w dniu 14.11.2014), natomiast podczas kontroli 

stwierdzono wykorzystanie udzielonej dotacji w nadmiernej wysokości tj. o 49,27 zł. Kwota ta wraz 
z odsetkami (49,56 zł) została zwrócona w dniu 11.12.2014r. do kasy (KP 143/607) 

10. 53,40 zł + 0,29 zł odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 
11. Wykonano zakres zadania i zrealizowano cel określony w umowie 
12. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: podczas kontroli stwierdzono wykorzystanie 

udzielonej dotacji w nadmiernej wysokości tj. o 49,27 zł. 
13. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji 

– sposób ich eliminacji : podczas kontroli w dniu 10.12.2014 stwierdzono wykorzystanie udzielonej 
dotacji w nadmiernej wysokości tj. o 49,27 zł, po czym przedstawiciel Stowarzyszenia wpłacił w/w 
kwotę wraz z odsetkami na dzień wpłaty do kasy.  

14.  Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 
formalnym i rachunkowym. 
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3. UCZNOWSKI KLUB SPORTOWY STRZELCE OPOLSKIE 
 

Zadanie publiczne: 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom powiatu 

strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji”. 

KWOTA DOTACJI: 3 000,00 zł 
Termin realizacji zadania: od dnia 13.06.2014 do dnia 31.12.2014. 
Umowa nr 122/2014, z dnia 23.05.2014 

 
 

Projekt zakładał organizację treningów i turniejów piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży na terenie 
Powiatu Strzeleckiego. W ramach projektu grupa dzieci trenujących piłkę siatkową – reprezentacja 
młodzików – wyjechała na międzynarodowe zawody  na terenie kraju. Projekt zakładał również 
zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików o Puchar Starosty 
Strzeleckiego w Strzelcach Opolskich. Realizacja poszczególnych zadań była rozbita na miesiące, 
nie jest to zadanie jednodniowe, lecz ciągłe, 6-miesięczne. Przyznano dotację w wysokości   3 
000,00 zł (oferent musiał zaktualizować harmonogram i kosztorys do kwoty dotacji).     
   

 
1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 13.06.2014 r. 
2. Data /daty faktycznego przekazania środków dotacji: 12.06.2014 r. 
3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.01.2015 r.  
4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 14.01.2015  
5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820 
6. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 000,00 zł (WB nr 119) 
7. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  3 000,00 zł 
8. Kwota dotacji do zwrotu: 0,00 zł 
9. Wykonano zakres zadania i zrealizowano cel określony w umowie 
10. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 
 

 
 

II. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w 
Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko 
pojętej sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, 
teatralne, taneczne) 
 

 
1. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA CHORĄGIEW 

OPOLSKA (Krapkowice) 
 

Kontrolowane zadanie publiczne: 
„Wystawa o tradycjach harcerskich”   
KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł 
Termin realizacji zadania: 24.04-30.06.2014 
Umowa nr 110/2014 z dnia 23.04.2014 r. 
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Hufiec Krapkowice ZHP obejmuje teren powiatu strzeleckiego. W ramach pokazania dorobku i 
historii ZHP społeczeństwu naszego powiatu zaprezentowana została ekspozycja ukazująca 
działalność ZHP na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wystawa planszowa zatytułowana jest „Harcerze 
w Legionach Polskich”, stanowiła znakomite pogłębienie wiedzy o tradycjach udziału harcerzy 
polskich w walce o uzyskanie niepodległości. Wystawa została przedstawiona mieszkańcom 
powiatu strzeleckiego oraz młodzieży, nie tylko harcerskiej w strzeleckim Powiatowym Centrum 
Kultury. Oprócz wystawy planszowej w formie dodatku przedstawione były dzieje harcerstwa w 
filatelistyce i malarstwie. Oferta opierała się na prezentacji idei patriotycznego wychowania dzieci i 
młodzieży, co rzadko jest uwzględniane w składanych ofertach na zadania publiczne. Tematyka ta 
wpisała się zakres z ogłoszenia w tym zadaniu publicznym. Oferent musiał zaktualizować 
harmonogram i kosztorys).     
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 26 kwietnia 2014r. 
2. Data /daty faktycznego przekazania środków dotacji: 25 kwietnia 2014r. 
3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 lipca 2014r.  
4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 10 lipca 2014r.. 
5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 5 000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820 
6. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 5 000,00 zł (WB nr 86/2014 z dnia 25.04.2014r.) 
7. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie 

 określonym   w procedurze): 4 420,32 zł 
8. Kwota dotacji do zwrotu: 579,68 zł 
9. Kwota zwróconej dotacji: 579,68 zł, data zwrotu (Nr WB): WB nr 134/2014 z dnia 04.07.2014r. 
10. Wykonano zakres zadania i zrealizowano cel określony w umowie 
11. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: dokonano oszczędności – dotowany uzyskał 

korzystniejsze ceny, głównie w kategorii: Transport i przemieszczanie ekspozycji 
12. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 
 
 

2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PSP NR 2 DWÓJKA W STRZELCACH 
OPOLSKICH 
 

 
Zadanie publiczne: 
 
„Nocne spotkanie z przygodą” 
KWOTA DOTACJI: 3 900,00 zł 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.09.2014 do dnia 30.11.2014. 
Umowa nr 123/2014 z dnia 23.04.2014r. 
 
Oferta zakładała spotkanie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie 
połączone z prezentacją postaci Oskara Kolberga, w związku z ogłoszonym bieżącym rokiem - 
rokiem Kolberga, znanego folklorysty. Również dla pokazania, że obrzędy, folklor czy kultura 
ludowa to bardzo ważna część kultury zaplanowano spotkanie ze znanym podróżnikiem i znawcą 
obcych kultur i obrzędów. Uczestnicy spotkania – uczniowie szkół podstawowych - mieli okazję 
porównać różne kultury, obrzędy, folklor, te krajowe i te na świecie. A wszystko to w ciekawej 
formie nocnej przygody w PCK. Przyznano dotację w wysokości 3 900,00 zł. 
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 1 września  2014 r. 
2. Data /daty faktycznego przekazania środków dotacji: 29 sierpnia 2014 r. 
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3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 grudnia  2014 r.  
4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 23.12.2014  
5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 900,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92105, paragraf 2820 
6. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 900,00 zł (WB nr 173) 
7. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  3 900,00 zł 
8. Kwota dotacji do zwrotu: 0,00 zł 
9. Wykonano zakres zadania i zrealizowano cel określony w umowie 
10. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 
 

 
ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW 

 
 

� Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe w roku 2014 wyniosła 20 000,00 zł; a środków wykorzystanych 
i rozliczonych - 17 966,92 zł. 
 

� W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto 5 umów na realizację zadań publicznych 
wymienionych wyżej. Wszystkie te umowy zostały zawarte w formie wsparcia w ramach 
otwartego konkursu ofert.  
 

� W ciągu roku nie została rozwiązana, zerwana czy unieważniona żadna z w/w umów.  
 

� Każde z powyższych zadań publicznych zostało po ich zakończeniu skontrolowane przez 
pracowników starostwa. Dotacje zostały wykorzystane na cel zgodny z przeznaczeniem.   
 

 

Osiągnięte wskaźniki w 2014 roku 

1. liczba otwartych konkursów ofert 1 
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 7 
3. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych: 

 
otwarty konkurs ofert 
zrealizowane 
rozwiązane 
zerwane 
unieważnione 
aneksowane 
 
małe granty (tryb pozakonkursowy) 

 
 

5 
5 
0 
0 
0 
0 

 
0 

4. liczba organizacji pozarządowych, które nie wykorzystały 100 % dotacji 3 
5. liczba obszarów zadaniowych 2 
6. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o 

środki budżetowe 
5 
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Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w poszczególnych obszarach 
zadaniowych: 

 
 

 
PATRONATY STAROSTY STRZELECKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

(zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego  
nr U-609/2010 z dnia 07.04.2010) 

 
 

Patronatem Starosty Strzeleckiego mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do 
promocji powiatu o randze: 
a) międzynarodowej, 
b) regionalnej, 
c) powiatowej, 
d) lokalnej. 
Przedsięwzięcia te niezależnie od rangi muszą pełnić funkcje promujące powiat oraz być 
skierowane do szerokiego grona odbiorców – zwłaszcza mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.  
O patronat mogą ubiegać się organizatorzy imprez o charakterze kulturowym, oświatowym, 
sportowym lub promocyjnym, będący: 
- organizacją pozarządową, 
- organizacją społeczną, 
- jednostką pomocniczą jednostek samorządu terytorialnego. 
 
W roku 2014 na wsparcie w ramach Patronatu Starosty Strzeleckiego przeznaczono 16 000,00 zł. 
Wsparcie to zalicza się także do jednej z form pomocy organizacjom pozarządowym  i innym 
działającym w sferze pożytku publicznego. Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie środków 
przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć objętych Patronatem Starosty. 
 
 
 

 
nazwa zadania publicznego 

 
dział 

 
rozdział 

 
kwota  

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form 

wypoczynku i rekreacji 

926 
 

Kultura fizyczna 

92605 
 

Zadania  
w zakresie kultury 

fizycznej 

 
10 000,00 zł 

 
Edukacja kulturalna oraz popularyzacja 

tradycji i dziedzictwa kulturowego w 
Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, 
przeglądy, konkursy o tematyce szeroko 

pojętej sztuki, koncerty i recitale, 
edukacja poprzez zajęcia muzyczne, 

plastyczne, teatralne, taneczne) 

921 
 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 

92105 
 

Pozostałe zadania 
w zakresie kultury 

 

 
10 000,00 zł 
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WSPARCIE PRZYZNANE W RAMACH PATRONATU STAROSTY 
na podstawie Uchwały Nr 609/2010 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 kwietnia 2010 

L.P. 

NAZWA 
PODMIOTU 
OTRZYMUJĄCE
GO WSPARCIE 

NAZWA IMPREZY 
DATA 
IMPREZY 

KWOTA 
PRZYZNANEGO 
WSPARCIA  
DECYZJĄ 
ZARZĄDU 

KWOTA 
WSPARCIA 
- paragraf 
4300  

KWOTA 
WSPARCIA 
- paragraf 
4210  

1.  Klub Karate NIDAN 
„XX Międzynarodowy Turniej 
Karate Rada Regentów” 

08.03.2014 300,00 zł   300,00 zł 

2.  
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Izbicku 

Śląskie Beranie 9-11.05.2014 1 000,00 zł 424,39 zł 573,90 zł 

3.  

Powiatowe Centrum 
Kultury  w 
Strzelcach 
Opolskich 

Konkurs Palm Wielkanocnych 27-31.03.2014 1 000,00 zł   999,87 zł 

4.  
Katolickie 
Stowarzyszenie 
"Civitas Christiana" 

VII Dni Kultury 
Chrześcijańskiej 

11.04.2014 300,00 zł   299,52 zł 

5.  Związek OSP RP Zawody Sportowo-Pożarnicze 25.04.2014 3 500,00 zł   3 469,50 zł 

6.  

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Edukacji i 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Mityng Pływacki Osób 
Niepełnosprawnych  

 20.05.2014 1 000,00 zł   939,72 zł 
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7.  
Zarząd Oddziału 
Zakładowego PTTK 
"Huta Andrzej" 

Zlot Śladami Dawnego 
Hutnictwa "Regolowiec 2014" 

10.05.2014 500,00 zł   501,82 zł 

8.  Związek OSP RP 
Podsumowanie Konkursu 
Plastycznego "Zapobieganie 
Pożarom" 

22.05.2014 2 000,00 zł   1 945,40 zł 

9.  Związek OSP RP 
Podsumowanie Turnieju 
"Młodzież zapobiega pożarom" 22.05.2014 1 500,00 zł   1 503,00 zł 

10.  
Klub Honorowych 
Dawców Krwi 
”Salus" 

Konkurs plastyczny" Krew 
darem życia " 

01.09.2014-
28.11.2014 

300,00 zł 
(faktura została 
przedstawiona w 
styczniu 2015r. i w 
2015r. zapłacona) 

 
  

11.  
Szkoła Podstawowa 
im. Góry Chełmskiej 
w Leśnicy 

VIII Sejmik Ekologiczny 
Leśnica 

Objęcie 
honorowym 
patronatem bez 
wsparcia 
finansowego/ 
rzeczowego 

    0,00 zł 

12.  

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
 w Strzelcach 
Opolskich 

I Wojewódzki Konkurs 
Artystyczny "Wrażliwość czyni 
Wielkim" 

Objęcie 
honorowym 
patronatem bez 
wsparcia 
finansowego/rz
eczowego 

    0,00 zł 

13.  Sołectwo 
Nogowczyce 

III Turniej siatkówki plażowej 
im. Damiana i Tomka   

28.06.2014 300,00 zł  20,00 zł 279,99 zł 
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14.  Fundacja dla Dobra 
Publicznego 

Młodzież w walce o 
niepodległość 

23.06.2014 300,00 zł   299,26 zł 

15.  CKZIU Mały Mundial św. Jacka patronat 
medialny 

    0,00 zł 

16.  Kapelan Opolskich 
Sportowców 

Turniej sportowy dla domów 
dziecka 

Decyzja 
odmowna w 
odniesieniu do 
patronatów, 
wsparcie w 
innym zakresie  

    0,00 zł 

17.  DFK Błotnica 
Strzelecka 

Konkurs Pieśni 
Bożonarodzeniowych 

12.2014 250,00 zł   250,00 zł 

18.  koło Towarzystw 
Przyjaciół Lasu 

II Cross Doliny Małej Panwi 27.09.2014 250,00 zł   250,00 zł 

19.  
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły w 
Żędowicach 

Koncert Jubileuszowy z okazji 
10-lecia zespołu Żędowianie 21.09.2014 250,00 zł   250,00 zł 

20.  
Katolickie 
Stowarzyszenie 
"Civitas Christiana" 

Święty Krzysztof kultura i 
bezpieczeństwo na drodze 

27.07.2014 250,00 zł   250,00 zł 

21.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w Raszowej 

Festyn w Raszowej 23.08.2014 250,00 zł 250 zł   

22.  Opolski Związek 
Skata  

Otwarte Mistrzostwa 
Opolszczyzny w skacie 31.08.2014 250,00 zł   250,00 zł 

23.  V Cross Góry Św. 
Anny 

Stowarzyszenie Nowoczesna 
Opolszczyzna 

26.10.2014  300,00 zł   300,00 zł 

24.  
Turniej Skata z 
okazji Święta 
Niepodległości 

Sekcja SKATA GOSiT 
Zawadzkie 11.11.2014 1000,00 zł   1 000,00 zł 

SUMA 694,39 zł 13 661,98 zł 
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Przygotował: Zespół ds. Promocji Powiatu
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INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PONIŻEJ WYMIENIONYCH  
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w roku 2014: 

 
 

 

 
 
 

1. ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

Zadanie publiczne: 
„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kadłubie – 110 osób płci męskiej”. 
KWOTA DOTACJI W ROKU 2014: 1 865 100,00 zł 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2016. 
Umowa nr 282/2013 z dnia 30.12.2013r. 
 
Podstawowym celem realizacji tego zadania publicznego jest zapewnienie przez Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz 
osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Osobom nie będącym w stanie samodzielnie 
zabezpieczyć swoich potrzeb życiowych, wymagających całodobowej opieki oraz zapewnienia 
warunków godnego życia poprzez świadczenie na ich rzecz usług bytowych, zdrowotnych, 
edukacyjnych, społecznych oraz religijnych. Zgromadzenie realizuje powyższy cel poprzez 
zapewnienie mieszkania i wyżywienia, pomoc w bieżących sprawach, codzienną systematyczną 
pielęgnację i opiekę, rehabilitację, zapewnienie dostępu do edukacji, udział w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, zapewnienie możliwości udziału w terapii zajęciowej, zapewnienie 
kontaktu z psychologiem i psychiatrą, zapewnienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu oraz 
lekarzy specjalistów, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, duszpasterstwo, 
udział w życiu sakramentalnym i liturgicznym, aktywizację fizyczną, szeroko rozumianą 
rehabilitację społeczną oraz stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z 
rodziną i społecznością lokalną. W roku 2014 udział w terapii zajęciowej wzięło 73 mieszkańców w 
8 pracowniach terapii zajęciowej o zróżnicowanym profilu. 46 podopiecznych objętych było 
długoterminowym programem rehabilitacji leczniczej, a 2 krótkoterminowym. Mieszkańcy brali 
udział w zawodach sportowych m.in. w Opolskim Mityngu w Narciarstwie Zjazdowym, Biegowym i 
Rakietach śnieżnych w Zakopanem stok Nosal, w Regionalnym Turnieju Piłki nożnej O.S. w 
Kędzierzynie - Koźlu i XI Wojewódzkim Mityngu jazdy Konnej w Bierkowicach. Ponadto 
zorganizowane zostały jednodniowe wycieczki kulturalno – poznawcze m.in. do Wisły, Domu 

 
nazwa zadania publicznego 

 
dział 

 
rozdział 

 
kwota  

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie w 
Zawadzkiem – 110 osób płci męskiej 

 
 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie w 
Kadłubie – 110 osób płci męskiej 

852 
 

Pomoc Społeczna 

85202 
 

Domy pomocy 
społecznej 

1 925 196,00 zł 
 
 
 
 
 

 
1 713 636,00 zł 
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Chleba w Radzionkowie oraz Piekar Śląskich, Kamienia Śląskiego, opolskiego zoo, na Górę św. 
Anny i na kręgielnię.   
    
 
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: do 25 dnia 
każdego miesiąca 

2. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 dni po 
zakończeniu roku budżetowego 

3. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 29.01.2015  
Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830 

4. Kwota przekazanej dotacji: 1 865 100,00 zł 
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  1 865 100,00 zł 

6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK 
 
 

2. PROWINCJA ZGROMADZENIA BRACI SZKÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH 
 

Zadanie publiczne: 
„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem – 110 osób płci męskiej”. 
KWOTA DOTACJI W ROKU 2014: 2 112 900,00 zł 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2016. 
Umowa nr 281/2013 z dnia 30.12.2013r. 
 
Podstawowym celem realizacji tego zadania publicznego jest zapewnienie przez Prowincję 
Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży 
oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie, nie mogącym samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życie, a także świadczenie na ich rzecz usług  bytowych, zdrowotnych, 
edukacyjnych, społecznych oraz religijnych. Zgromadzenie realizuje powyższy cel poprzez 
zapewnienie mieszkania i wyżywienia, pomoc w bieżących sprawach, codzienną systematyczną 
pielęgnację i opiekę, rehabilitację, zapewnienie dostępu do edukacji, udział w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, zapewnienie możliwości udziału w terapii zajęciowej, zapewnienie 
kontaktu z psychologiem i psychiatrą, zapewnienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu oraz 
lekarzy specjalistów, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, aktywizację 
fizyczną, szeroko rozumianą rehabilitację społeczną, szkolenia personelu dotyczące praw 
mieszkańców oraz kierunków powadzenia terapii oraz stymulowanie nawiązywania, utrzymywania 
i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. W roku 2014 wszyscy mieszkańcy objęci 
zostali terapią. 26 mieszkańców objętych zostało rehabilitacją. W ramach arteterapii mieszkańcy 
brali udział w przedstawieniach teatralnych, przygotowywali akademie oraz wyjeżdżali do teatru. 
Podczas zajęć plastycznych powstało wiele prac, które wystawiane były na konkursach. Wszyscy 
mieszkańcy zostali objęci zajęciami sportowymi. 49 mieszkańców zrzeszonych jest w sekcji 
Olimpiad Specjalnych „Leśne Skrzaty”, brali udział m.in. w VI Regionalnym Mityngu w Trójboju 
Siłowym, III Balu Mistrzów Sportu OS-Kędzierzyn – Koźle, Obozie Rehabilitacyjno – Sportowym w 
Ustce i Wojewódzkich Halowych Igrzyskach LZS Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” – Dobrzeń 
Wielki. Ponadto w 2014 roku zorganizowane zostały różne imprezy integracyjne jak np. Mikołajki 
oraz 4 turnusy wypoczynkowe dla mieszkańców Domu. 
 
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: do 25 dnia 
każdego miesiąca 
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2. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 dni po 
zakończeniu roku budżetowego 

3. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 30.01.2015  
Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830 

4. Kwota przekazanej dotacji: 2 112 900,00 zł 
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  2 112 900,00 zł 
6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK 

 
Zestawienie wskaźników 
 
Konkurs ogłoszony został w roku 2013 – 0d dnia 08.10. do dnia 04.11.2013. 
Umowy z wykonawcami podpisane zostały w dniu 30 grudnia 2013 r.   
 

Osiągnięte wskaźniki w 2014 roku 

1. liczba otwartych konkursów ofert 1 
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 3 
3. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych: 

• otwarty konkurs ofert 
w trakcie realizacji 
rozwiązane 
zerwane 
unieważnione 
aneksowane 

 
2 
2 
0 
0 
0 
2 

 
 

4. liczba obszarów zadaniowych 1 
5. wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w 

poszczególnych obszarach zadaniowych: 
 
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób 
Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie 

 
3 978 000,00 zł 

 
 
 
 
 

6. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 
oparciu o środki budżetowe 

2 

7. liczba wspólnie realizowanych zadań (oferty wspólne) 0 
 
 
Przygotował: Wydział Organizacyjny 
 


