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SPRAWOZDANIE 

za rok 2015 

 

z realizacji  

 

„Wieloletniego programu współpracy  

Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na lata 2014-2016”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2015 obowiązywał „Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2014-2016”, który przyjęty został przez Radę Powiatu Strzeleckiego Uchwałą 

Nr XXXIV/341/13 w dniu 26 czerwca 2013 roku. Program współpracy określa formy, zasady   
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i zakres współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami,  a także sposoby określania priorytetów 

zadań publicznych, których realizacja związana jest 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 w roku 2015 

 

 

 

Opis działania 

 

 

Termin realizacji 

1.  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 na: 

 

ZADANIE NR 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych 

form wypoczynku i rekreacji 

 

ZADANIE NR 2: 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) 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 

2.  Zamknięcie wpływu ofert 24.02.2015 

 

3.  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 

 

luty/marzec 2015 

4.  Podpisanie umów na realizację zadań powiatowych przez NGO W zależności od 

terminów realizacji 

zadań podanych w 

ofercie 

 

5.  Bieżące sprawy związane z NGO tj. konsultacje indywidualne np. 

pomoc przy sprawdzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania 

Na bieżąco w ciągu 

roku 2015 
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statusu opp, analiza napływających sprawozdań, rozwijanie bazy o 

NGO, informowanie o aktualnych środkach zewnętrznych dla III 

sektora, o szkoleniach itp. 

 

 

 

Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2015 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. 

 

 

 

OCENA REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI 

EWALUACJI ZAWARTYMI W SAMYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY NA ROK 2015 

 

 

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ujętym w ogłoszeniu 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.01.2015 r.  wpłynęło 15 ofert, a na etapie oceny formalnej 

odrzucono 2 oferty. Natomiast 13 ofert przeszło pozytywnie etap oceny formalnej i zakwalifikowało 

się do drugiego etapu – do oceny merytorycznej. W przypadku 9 ofert oferenci w razie przyznania 

im dotacji musieli niezwłocznie uzupełnić sprawozdanie merytorycznie lub/i sprawozdanie 

finansowe za rok 2014 (do oferty dołączono w/w 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. Klub Karate "Nidan" 

2. LKS "Tęcza" Szymiszów 

3. Stowarzyszenie Odnowa Wsi i Ochrony 

Dziedzictwa Kulturowego Rozmierz 

4. Opolski Klub Taekwon-Do 

5. Akademia Sztuk Walki  Tarnów Opolski-

Zdzieszowice 

6. Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów 

7. Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów – Oddział Strzelce Opolskie 

8. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze 

Małe 
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9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko 

10. Uczniowski 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. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej Ósemka 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej Ósemka 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w 

Żędowicach 

 

Spośród w/w ofert zostało wybranych 5, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych.  

Ich opis - poniżej.  

 

 

OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2015 

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. 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: 13.05. – 31.12.2015 

Umowa nr: 104/2015 z dnia 10.04.2015  

 

Projekt zakładał kontynuację szkolenia młodych zawodników, którzy uzyskują coraz lepsze wyniki 

w turniejach halowych, a także 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 do Warszawy. Projekt 

zakładał również zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików, Kadetów i 

Młodziczek o Puchar Starosty Strzeleckiego. Projekt zakładał realizację poszczególnych zadań w 

rozbiciu na miesiące, nie jest to projekt jednodniowy, lecz ciągły, wielozadaniowy.  
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1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 13.05.2015 

2. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 12.05.2015 

3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.01.2016  

4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 29.01.2016  

5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 000,00 zł  

6. Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820 

7. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 000,00 zł (WB nr 112 z dn. 12.05.2015) 

8. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  3 000,00 zł 

9. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy 

10. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy 

11. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 

12. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy 

13. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia 

dotacji – sposób ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,  

w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania 

opis zakresu):  nie dotyczy 

14. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 

 

 

 

2. STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW 

 

Zadanie publiczne: „Seniorzy za pan brat z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją” 

Kwota dotacji: 2 500,00 zł 

Termin realizacji zadania: 01.04 – 30.09.2015 r. 

Umowa dotacji nr: 81/2015 z dnia 18.03.2015 r. 

 

Oferta zakłada realizację kilku punktów/działań łącznie skierowanych do osób starszych, również 

niepełnosprawnych, ich rodzin w całym Powiecie Strzeleckim. Program zakłada 4 działania: 

profilaktyczne - prelekcję nt. pierwszej pomocy w hiperglikemii, sportowe - zajęcia aqua-fitnessu  

w 20-osobowej grupie przez 3 miesiące, 10 razy w miesiącu, rekreacyjne - spotkanie rekreacyjno-

sportowe pn. Majówka” oraz konkurs promujący Powiat Strzelecki pn. „Czy znam Ziemię 

Strzelecką” oraz „Małą olimpiadę seniorów” – połączoną z rozgrywkami sportowymi i spływem 

kajakowym. Nie jest to zadanie jednodniowe, gdyż przewidziano realizację punktów zadania w 

ciągu kilku miesięcy. Ponadto tematyka zadania oraz grupa docelowa – seniorzy oraz działalność 

prosenioralna, są obecnie mocno zaakcentowane w społeczeństwie.  

 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.04.2015 

2. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: (WB nr 70 z dn. 31.03.2015) 

3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.10.2015  

4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 26.10.2015  

5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 500,00 zł  

6. Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820 

7. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 2 500,00 zł (WB nr 11 z dnia 31.03.2015) 
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8. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w 

procedurze):  2 500,00 zł 

9. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy 

10. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy 

11. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 

12. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy 

13. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji 

– sposób ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,  

w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis 

zakresu):  nie dotyczy 

14.  Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 

 

 
3. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE 

 
Zadanie publiczne: „Aktywni razem” 
Termin realizacji zadania: 01.05 – 30.11.2015 
Kwota dotacji: 4 500,00 zł 

Umowa dotacji nr: 103/2015 z dnia 10.04.2015 r.  

 
 
W ramach tego zadania realizowany był szereg przedsięwzięć mających na celu wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dużej liczby mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. 

Różnorodność planowanych zajęć przewidziana jest dla odbiorców w różnym wieku. Zaplanowano 

m.in. Biegi Przełajowe o Puchar Stoczka z udziałem 100-150 osób, turniej piłki plażowej z udziałem 

16-20 osób, turniej ringo i gry w kręgle z udziałem 10-40 osób oraz zajęcia rekreacyjne na basenie. 

Realizację poszczególnych imprez sportowych zaplanowano i rozłożono w czasie od maja do 

listopada,  tak, aby jak najlepiej wykorzystać dobrą pogodę. Ta oferta była bogata w poszczególne 

punkty zadania.  

 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.05.2015 

2. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: (WB nr 100 z dn. 30.04.2015) 

3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.12.2015  

4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 04.01.2016  

5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 500,00 zł  

6. Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820 

7. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 4 500,00 zł (WB nr 100 z dn. 30.04.2015) 

8. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w 

procedurze):  4 500,00 zł 

9. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy 

10. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy 

11. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 

12. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy 

13. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji 

– sposób ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,  

w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis 

zakresu):  nie dotyczy 
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14.  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. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH  

 

 

Zadanie publiczne: „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) - Koncert pn. Spotkanie z folklorem” 

Kwota dotacji: 6 500,00 zł 

Termin realizacji zadania: 01.04 – 30.06.2015 r. 

Umowa dotacji nr: 83/2015 z dnia 18.03.2015 r. 

 

 

Oferta zakładała wsparcie dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  
w Żędowicach w działalności popularyzującej rodzime tradycje, śląską gwarę i narodowe oraz 
regionalne tańce. W ramach projektu odbył się koncert pn. „Spotkanie z folklorem” dla 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. W programie koncertu przewidziano odegranie scenek  
w gwarze śląskiej, wykonanie pieśni i tańców przez uczniów i członków zespołów folklorystycznych, 
a także występ członków słynnego zespołu folklorystycznego „Śląsk”. Koncert był spotkaniem  
z rodzimą kulturą – z gwarą, tańcem i humorem. Zadanie obejmowało przygotowanie do tego 
koncertu – m.in. przygotowanie występów tancerzy, muzyków i aktorów podczas spotkań oraz 
przygotowanie wystawy fotograficznej.   
 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.04.2015 

2. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 31.03.2015 (WB nr 70 z dn. 31.03.2015) 

3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.07.2015  

4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 08.07.2015  

5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 6 500,00 zł  

6. Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820 

7. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 6 500,00 zł (WB nr 150 z dnia 19.06.2015) 

8. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w 

procedurze):  6 495,00 zł 

9. Kwota dotacji do zwrotu: 5,00 zł  

10. Kwota zwróconej dotacji: 5,00 zł (zwrócono w dniu 19.06.2015) 

11. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 

12. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: z uwagi na oszczędności zwrócono kwotę w 

wysokości 5,00 zł  

13. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji 

– sposób ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,  
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w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis 

zakresu):  nie dotyczy 

14.  Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 

 

 

 

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ ÓSEMKA  

W STRZELCACH OPOLSKICH  

 

Zadanie publiczne: „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) - „Od widza do aktora – twórcze 
spotkania z Czarnym Teatrem” 
Kwota dotacji: 3 500,00 zł 

Termin realizacji zadania: 07.09. – 18.12.2015r. 

Umowa dotacji nr: 105/2015 z dnia 10.04.2015r. 

 

 
Oferta zakładała realizację kilku punktów/działań łącznie skierowanych do osób dzieci i młodzieży 
ze szkół specjalnych w całym Powiecie Strzeleckim, łącznie 40 dzieci. Program zakładał wyjazd z 
dziećmi na lekcje muzealne oraz spektakl do teatru lalki, a także organizację spotkania opłatkowego 
w obrzędowości Śląska z nawiązaniem do śląskich tradycji oraz przygotowanie Jasełek, zajęcia 
teatralne dla dzieci oraz zorganizowanie przedstawienia w formie czarnego teatru dla ok. 300 dzieci 
ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Strzeleckiego. Nie jest to zadanie jednodniowe, gdyż 
przewidziano realizację punktów zadania w ciągu kilku miesięcy.  

 

1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 07.09.2015 

2. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 04.09.2015 

3. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 17.01.2016  

4. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 15.01.2016  

5. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 500,00 zł  

6. Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92105, paragraf 2820 

7. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 500,00 zł (WB nr 225 z dnia 04.09.2015) 

8. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  3 500,00 zł 

9. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy 

10. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy 

11. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 

12. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy 

13. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia 

dotacji – sposób ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,  

w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania 

opis zakresu):  nie dotyczy 

14. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 
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ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW 

 

 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w roku 2015 wyniosła 20 000,00 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.  

 

 Wszystkie z powyższych zadań publicznych zostały po ich zakończeniu skontrolowane przez 

pracowników starostwa. Dotacje te zostały wykorzystane na cel zgodny z przeznaczeniem.  

 

 

Osiągnięte wskaźniki w roku 2015  

1.  liczba otwartych konkursów ofert 1 

2.  liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 15 

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  

(stan na dzień 14.01.2016) 

1 

5.  liczba obszarów zadaniowych 2 

6.  liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o 

środki budżetowe 

5 

 

 

 

Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w poszczególnych obszarach 

zadaniowych: 

 

nazwa zadania publicznego 

 

dział 

 

rozdział 

 

kwota  

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 

Powiatu Strzeleckiego aktywnych form 

926 

 

Kultura fizyczna 

92605 

 

Zadania  

w zakresie kultury 

 

10 000,00 zł 
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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 2015 na wsparcie w ramach Patronatu Starosty Strzeleckiego przeznaczono 15 000,00 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 w roku 2015. 

 

vide infra

wypoczynku i rekreacji fizycznej 

 

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 

 

 

 

 
NAZWA PODMIOTU 
OTRZYMUJĄCEGO 

WSPARCIE 
NAZWA IMPREZY DATA IMPREZY 

KWOTA 
PRZYZNANEGO 

WSPARCIA  
DECYZJĄ 
ZARZĄDU 

KWOTA Z 
FAKTURY - 

paragraf 4300 

KWOTA Z 
FAKTURY - 

paragraf 4210 

1.  Zespół Szkół Gminy Izbicko 
XXII Wojewódzki 
Konkurs Gawędziarski 
"Śląskie Beranie" 

10-11.04.2015 1 500,00 zł 0,00 zł 1 497,97 zł 

2.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Leśnica 

XV Przegląd Twórczości 
Artystycznej 

19.03.2015 

patronat 
honorowy bez 
wsparcia 
rzeczowego 

0,00 zł 0,00 zł 

3.  Klub Karate NIDAN 
XXI Turniej Karate "Rada 
Regentów" 

14.03.2015 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł 

4.  

Komitet Opolskiego 
Plebiscytu 
Niepełnosprawnych Najlepsi z 
najlepszych 

Opolski Plebiscyt 
Niepełnosprawnych 
Najlepsi z Najlepszych - 
Sprawni Inaczej Gogolin 
2015 

12.03.2015 719,82 zł 0,00 zł 346,00 zł 
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5.  
Uczniowski Klub Sportowy 
"SIÓDEMKA" 

"Strzelecki Weekend 
Sportów Walki" 

28-29.03.2015 500,00 zł 0,00 zł 499,56 zł 

6.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Leśnica 

X Mistorzstwa 
Województwa Opolskiego 
w Wdkarstwie 
Spławikowym Szkół 
Specjalnych i 
Integracyjnych 
"SZUWAREK" 2015 

24.12.2015 

patronat 
honorowy bez 
wsparcia 
rzeczowego 

0,00 zł 0,00 zł 

7.  OSP Raszowa 

wyjazd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Raszowej na Krajowe 
Zawody Sportowo-
Pożarnicze 

09.2015 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł 

8.  
Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu 

IX edycja Regionalnego 
Konkursu Wiedzy 
Historycznej Obozy w 
Lamsdorf/Łambinowicac
h (1870-1946). Historia i 
współczesność, XXII 
edycji Konkursu 
Recytatorskiego Poezji 
Jenieckiej „Nie traćmy 
pamięci” i VII edycji 
konkursu na projekt 
historyczne „Póki nie jest 
za późno” 

06.06.2015 300,00 zł 0,00 zł 299,66 zł 
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9.  Klub Modelarski Zawadzkie  

„Wyjazd modelarzy 
Powiatu Strzeleckiego na 
Mistrzostwa Świata 
Modeli Redukcyjnych 
Pływających NAVIGA 
2015- WĘGRY”,  

06.07.2015 do 
14.07.2015  

1 000,00 zł 0,00 zł 990,00 zł 

10.  
PTTK „Huta Andrzej” 
w Zawadzkiem 

„XXXIV Zlotu Śladami 
Dawnego Hutnictwa 
„Regolowiec 2015” 

16.05.2015 600,00 zł 0,00 zł 594,60 zł 

11.  
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Leśnicy Barbara Górna 

IX Regionalny Sejmik 
Ekologiczny pod hasłem 
„Planeta Ziemia w 
naszych rękach” w tym V 
Powiatowego Festiwalu 
Piosenki Przyrodniczo-
Ekologicznej 

23.04.2015 

patronat 
honorowy bez 
wsparcia 
rzeczowego 

0,00 zł 0,00 zł 

12.  ZOSP RP w Strzelce Opolskie 
Konkurs plastyczny 
"Zapobiegajmy pożarom" 

14.05.2015 1 500,00 zł 0,00 zł 1 485,06 zł 

13.  ZOSP RP w Strzelce Opolskie 

Turniej Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież 
zapobiega pożarom" 
 

14.05.2015 1 000,00 zł 0,00 zł 999,91 zł 
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14.  Chorągiew Opolska ZHP 

„Europejska 
Opolszczyzna. Szanse i 
wyzwania w zakresie 
regionalnej współpracy 
transgranicznej w 
kontekście członkostwa w 
Unii Europejskiej” 

01-15.05.2015 

patronat 
honorowy bez 
wsparcia 
rzeczowego 

0,00 zł 0,00 zł 

15.  
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej w 
Ujeździe 

Targi Panieńskie 31.05.2015 
patronat 
medialny 

0,00 zł 0,00 zł 

16.  
Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej Barka 

Turniej Piłki Nożnej 
Domów dziecka 

21.06.2015 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł 

17.  Sołectwo Nogowczyce 

Turniej Piłki Plażowej im. 
Tomka i Damiana 
połączonego z festynem 
rodzinnym 

27.06.2015 200,00 zł 0,00 zł 199,91 zł 

18.  
Strzeleckie Stowarzyszenie 
Seniorów 

Mała Olimpiada 
Seniorów 

21.08.2015 
materiały 
promocyjne 

0,00 zł 0,00 zł 

19.  
KTK "Dolina Małej Panwi w 
Zawadzkiem 

"W Pogoni Za Bobrem" 26.09.2015 600,00 zł   599,99 zł 

20.  Opolski Związek Skata 
Otwarte Mistrzostwa 
Opolszczyzny w Skacie 

30.08.2015 400,00 zł   400,00 zł 

21.  
Zarząd Powiatowy  ZOSP RP 
w Strzelcach Opolskich 

Zakup upominków dla 
uczestników 

26.09.2015 2 000,00 zł   1 932,91 zł 

22.  
Miejsko- Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej w 
Ujeździe 

Dożynki Gminne 13.09.2015 
patronat 
medialny 

  0,00 zł 

23.  
Stowarzyszenie  Społeczno-
Kulturalne Wschód- Zachód 

dofinansowanie do 
sztandaru 

  
odmowa 
wsparcia 

  0,00 zł 

24.  
Stowarzyszenie Civitas 
Christiana w Piotrówce 

Piknik Ekologiczny 
"Bądźmy aniołami i 
przyrody" 

25.10.2015 300,00 zł   301,03 zł 

25.  
Zespół Teatralny FASKA w 
Piotrówce 

Kresowiacy i Ślązacy - 
konkurs kulinarny 

11.10.2015 300,00 zł   294,43 zł 
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26.  
Sekcja Skata GOSiT 
Zawadzkie 

II Turniej Skata o Puchar 
Starosty 

18.10.2015 200,00 zł   200,00 zł 

27.  
Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej OGNIK 

Mikołajki 2015 6.12.2015 200,00 zł 200,00 zł   

28.  Łubiański Ośrodek Kultury 
Konkurs Literacki "Ze 
Śląskiem na ty" 

28.11.2015 

patronat 
honorowy+ 3 
publikacje 
"Strzelczan 
Album 
Rodzinny" 

  0,00 zł 

29.  
Biblioteka i Centrum Kultury 
Staniszcze Wielkie 

Staniszczańskie Wieczory 
Muzyki Adwentowej 

6. i 13.12.2015 
patronat 
honorowy i 
medialny 

  0,00 zł 

SUMA: 13 819,82 zł 200,00 zł 13 141,03 zł 

 

 

 

Przygotował: Zespół ds. Promocji Powiatu 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PONIŻEJ WYMIENIONYCH  

ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w roku 2015: 

 

 

 

 

 

 

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 2015: 1 972 522,00 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.  

 

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 

2 199 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

1 972 522,00 zł 
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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): 26.01.2016 r.  

Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830 

4. Kwota przekazanej dotacji: 1 972 522,00 zł 

5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze): 1 972 522,00 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: 2 199 000,00 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.  

 

 

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): 28.01.2016 r. 

Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830 

4. Kwota przekazanej dotacji: 2 199 000,00 zł 

5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym 

w procedurze):  2 199 000,00 zł 

6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK 
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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 2015 roku 

1.  liczba otwartych konkursów ofert 0 

2.  liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 0 

3.  liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych: 

 otwarty konkurs ofert 
w trakcie realizacji 
rozwiązane 
zerwane 
unieważnione 
aneksowane 

 

0 
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 

 

4 171 522,00 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 

 


