PP.0640.1.2019.JK2
Strzelce Opolskie, dnia 04.04.2019

SPRAWOZDANIE
za rok 2018
z realizacji
„Wieloletniego programu współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2017-2019”
oraz
„Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2018”

Współpracę Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2018 określały dwa podstawowe dokumenty, które się uzupełniają
i są ze sobą kompatybilne.
27.07.2016 – Uchwała nr XXII/215/16 w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2017-2019”
25.10. 2017 – Uchwała nr XXXV/348/17 w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2018”
Obydwa programy współpracy określają formy, zasady 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.
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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 chce włączać organizacje pozarządowe w
system demokracji lokalnej i zwiększyć aktywność lokalnej społeczności.

A. Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2018 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), ale także poprzez powierzenie zadań (bez
udziału wkładu własnego organizacji).
B. 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, ale także wspieranie przedsięwzięć w
ramach Patronatu Starosty nad tym konkretnym przedsięwzięciem.

A.
REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
Na posiedzeniu komisji w dniu 30.04.2018 komisja dokonała weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, wszystkie złożone oferty przeszły ocenę formalną
i przeszły do etapu oceny merytorycznej. Spośród w/w ofert zostało wybranych 5, które otrzymały dotację na
realizację zadań publicznych.
NAZWA ZADANIA

NAZWA OFERENTA

I

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form
wypoczynku i rekreacji
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI – 10 000 zł

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Kadłubie
2. Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów ze
Strzelec Opolskich,
3. Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej
z Zawadzkiego,
4. Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" ze
Strzelec Opolskich
5. Opolski Klub Bokserski 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)
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI – 10 000 zł

1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły
Specjalnej "Ósemka" – 2 oferty
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Wszystkie 8 ofert przeszło pozytywnie etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do drugiego etapu – do
oceny merytorycznej. Szczegółowe zestawienie prawidłowości złożenia poszczególnych ofert oraz wskazania
odnośnie dopełnienia wymogów formalnych zawierają tabele załączone do niniejszego protokołu. Każda z 8
ofert została oceniona pod względem merytorycznym na indywidualnej karcie ocen przez każdego członka
komisji. Na etapie oceny formalnej nie odrzucono żadnej oferty.
 W ramach zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - wybrano 3 oferty oferentów, którzy
otrzymali najwyższa liczbę punktów z następującym podziałem kwot dotacji:

1.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
Tytuł zadania: „Aktywni to my!”
Termin realizacji zadania: 04.06-31.10.2018
Wnioskowana kwota dotacji: 4 160,00 zł
OTRZYMANA DOTACJA: 3 000 zł

2.Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów
Tytuł zadania: „AQUAFITNESS elementem kultury fizycznej”
Termin realizacji zadania: 01.08 – 31.10.2018
Wnioskowana kwota dotacji: 4 000,00 zł
OTRZYMANA DOTACJA: 3 000 zł
3.Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej w Zawadzkiem
Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych”
Termin realizacji zadania: 19.05-31.12.2018
Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł
OTRZYMANA DOTACJA: 4 000 zł

 W ramach zadania pn. 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) - wybrano 2
oferty oferentów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z następującym podziałem kwot
dotacji:
1.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Tytuł zadania: „Es weihnachtet – XVI edycja w dwóch częściach”
Termin realizacji zadania: 01.10.-10.12.2018
Wnioskowana kwota dotacji: 2 500,00 zł
OTRZYMANA DOTACJA: 2 500 zł
2.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka”
Tytuł zadania: „AKADEMIA PASJI – cykl edukacyjno-kreatywnych warsztatów rodzinnych dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością”
Termin realizacji zadania: 21.05-30.10.2018
Wnioskowana kwota dotacji: 3 200,00 zł
OTRZYMANA DOTACJA: 3 200,00 zł
Oferenci byli zobligowani zaktualizować harmonogram oraz kosztorys do kwoty otrzymanej dotacji przed
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podpisaniem umowy.

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2018

ROZLICZENIE 1
1.
Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KADŁUBIE
2.
Umowa dotacji nr: 158/2018
data zawarcia: 01.06.2018
wartość umowy: 3 000,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3.
Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „Aktywni to my!”
4.
Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 05.06.2018
5.
Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 05.06.2018
6.
Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.11.2018
7.
Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 31.10.2018
8.
Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 000,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9.
Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 000,00 zł (WB nr 107 z dnia 05.06.2018)
10.
Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 3000,00 zł
11.
Kwota dotacji do zwrotu: 0,00 zł
12.
Kwota zwróconej dotacji: 0,00 zł
13.
Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14.
Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: NIE DOTYCZY
15.
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
16.
Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym.
17.
Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

ROZLICZENIE 2
1.
Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
2.
Umowa dotacji nr: 157/2018
data zawarcia: 13.06.2018 r.
wartość umowy 3 000,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3.
Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz zapewnienie mieszkańcom powiatu strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji” –
„AQUAFITNESS elementem kultury fizycznej”
4.
Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.08.2018
5.
Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: (WB nr 147 z dn. 31.07.2018)
6.
Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.11.2018
7.
Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 29.11.2018
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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8.
Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 000,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9.
Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 000,00 zł
10.
Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 3 000,00 zł
11.
Kwota dotacji do zwrotu: 0,00 zł
12.
Kwota zwróconej dotacji: 0,00 zł
13.
Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14.
Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy
15.
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
16.
Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym.
17.
Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.
ROZLICZENIE 3
1.
Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY
SPECJALNEJ „ÓSEMKA”
2.
Umowa dotacji nr: 155/2018
data zawarcia: 01.06.2018
wartość umowy: 3 200,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3.
Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i
dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko
pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)
- „AKADEMIA PASJI – cykl edukacyjno-kreatywnych warsztatów rodzinnych dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością”
4.
Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 07.06.2018
5.
Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 06.06.2018
6.
Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 29.11.2018
7.
Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 30.11.2018
8.
Planowana kwota dotacji (po zmianach): 3 200,00 zł,
Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820
9.
Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 3 200,00 zł (WB nr 108 z dnia 06.06.2018)
10.
Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 3 200,00 zł
11.
Kwota dotacji do zwrotu: 0,00 zł
12.
Kwota zwróconej dotacji: 0,00 zł
13.
Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14.
Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: NIE DOTYCZY
15.
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
16.
Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym.
17.
Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.
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ROZLICZENIE 4

1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ „ZAWADZKIE”
2. Umowa dotacji nr: 159/2018
data zawarcia: 01.06.2018 r.
wartość umowy 4 000,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej
zespołów młodzieżowych”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 08.06.2018
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: WB nr 110 z dn. 08.06.2018
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.01.2019
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 30.01.2019
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 000,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): (WB nr 110) 4 000,00 zł
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 4 000,00 zł
11. Kwota dotacji do zwrotu: 0,00 zł
12. Kwota zwróconej dotacji: 0,00 zł
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy
15. 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):
podczas kontroli realizacji zadania i wykorzystania dotacji kontrolujący nie ujęli w rozliczeniu dokumentu
księgowego nr 6/06/2018 wystawionego w dniu 07.06.2018r. na kwotę 118,20 zł (zapłacony gotówką ze
środków Gminy Zawadzkie). Dokument ten został wystawiony i zapłacony przed terminem poniesienia
wydatków określonym w § 2 Umowy z dnia 01.06.2018r.
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i
rachunkowym.
17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.
ROZLICZENIE 5
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA
ŚLĄSKU OPOLSKIM
2. Umowa dotacji nr: 156/2018
data zawarcia: 13.06.2018r.
wartość umowy: 2 500,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i
dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)„Es weihnachtet – XVI edycja w dwóch częściach”
Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 28.09.2018
Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: (WB nr 188 z dn. 27.09.2018)
Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 14.01.2018
Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 11.01.2018
Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 500,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 2 500,00 zł (WB nr 188 z dn. 27.09.2018)
Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 2 155,96 zł
Kwota dotacji do zwrotu: 344,04 zł
Kwota zwróconej dotacji: 344,04 zł (WB nr 252 z dn. 31.12.2018, TSKN przelał kwotę 28.12.2018, do nas
trafiła 31.12, gdyż 29.12 i 30.12-dni wolne od pracy, termin był do 29.12.2018)
Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie uzyskanie odpowiedniej kwoty środków finansowych z
Konsulatu RFN, w celu nie przekroczenia procentowego udziału dotacji
w całkowitym koszcie zadania zmniejszono jej wykorzystanie
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
Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i
rachunkowym.
Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW
 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w roku 2018 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.
 Do dnia 4 kwietnia 2019r. wszystkie 5 zadań publicznych zostało po zakończeniu ich realizacji
skontrolowanych przez pracowników starostwa. Dotacje te zostały wykorzystane na cel zgodny z
przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

Osiągnięte wskaźniki w roku 2018
1. liczba otwartych konkursów ofert

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

8

otwarty konkurs ofert
zrealizowane
rozwiązane
zerwane
unieważnione
aneksowane

5
5
0
0
0
0

małe granty (tryb pozakonkursowy)
4. liczba organizacji pozarządowych, które nie wykorzystały 100 % dotacji
5. liczba obszarów zadaniowych
6. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu
o środki budżetowe

0
1
2
5

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

nazwa zadania publicznego
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form
wypoczynku i rekreacji

dział
926

rozdział
92605

kwota
10 000,00 zł

Kultura fizyczna

Zadania
w zakresie kultury
fizycznej
92105

10 000,00 zł

921
Edukacja kulturalna oraz popularyzacja
tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Kultura i ochrona
Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy,
dziedzictwa
konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki,
narodowego
koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia
muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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B.
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 2018 na wsparcie w ramach Patronatu Starosty Strzeleckiego przeznaczono 40 000,00 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 2018.
vide infra

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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WSPARCIE PRZYZNANE W RAMACH PATRONATU STAROSTY
na podstawie Uchwały Nr 609/2010 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 kwietnia 2010 oraz dotacje udzielone z budżetu Powiatu Strzeleckiego

L.P.

NAZWA PODMIOTU
OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE

NAZWA IMPREZY

DATA IMPREZY

KWOTA
PRZYZNANEGO
WSPARCIA DECYZJĄ
ZARZĄDU

KWOTA Z
FAKTURY paragraf 4300
USŁUGI

KWOTA Z
FAKTURY paragraf 4190
NAGRODY

KWOTA Z
FAKTURY paragraf 4210
ZAKUPY

RANGA

Jubileuszowy XXV Wojewódzki
Konkurs Gawędziarski "Śląskie
Beranie"

27.04.2018 29.
04.2018

1 500,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

regionalna

Bieg dla Kuby

18.02.2018

300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

1

Zespół Szkół Gminy Izbicko

2

Grupa Biegowa "Czempjon
Team" Robert Bick
/zrezygnowano ze wsparcia/

3

Opolski Związek Skata Deptała Eliminacje Okręgowe Drużynowego
Leon
Pucharu Polski w Skacie

11.02.2018

500,00 zł

0,0 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

4

Klub Karate "NIDAN" Zbigniew XXIV Międzynarodowy Turniej
Sworeń
Karate "RADA REGENTÓW"

24.02.2017

500,00 zł

0,0 zł

500,00 zł

0,00 zł

międzynarodowa

5

OSP Sucha

18-19.05.2018

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

499,97 zł

międzynarodowa

6

Polski Związek Wędkarski Koło Zawody Wędkarsie o puchar
Strzelce Op. "Miasto"
Starosty

16.09.2018

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

powiatowa

Obchody Jubileuszu 120-lecia OSP
Sucha

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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7

Polski Związek Wędkarski Koło
Wędkarski Dzień Dziecka
Strzelce Op. "Miasto"

10.06.2018

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

powiatowa

8

Katolickie Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"

X Dni Kultury Chrześcijańskiej
"Jesteśmy napełnieni Duchem Św."

22-24.03.2018

Brak wsparcia w
ramach patronatu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

9

Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych

Ogólnopolski konkurs na projekt
historyczny pt. "Póki nie jest za
późno" (X edycja)

08.06.2018

Brak wsparcia w
ramach patronatu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ogólnopolska

10

Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych

XXVI edycja Konkursu
Recytatorskiego Poezji Jenieckiej
"Nie traćmy pamięci"

13.04.2018

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

24.04.2018

400,00 zł

0,00 zł

399,84 zł

0,00 zł

regionalna

12-13.05.2018

500,00 zł

350,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

powiatowa

09-29.04.2018

Bezpłatny patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

23.06.2018

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

powiatowa

28.04.2018

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

23.05.2018

Brak wsparcia w
ramach patronatu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

21.09.2018

Patronat honorowy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

18.05.2018

3 000,00 zł

0,00 zł

2 549,40 zł

0,00 zł

powiatowa

14

Sołtys i Rada Sołecka
miejscowości Grabów

15

Leśnicki Ośrodek Kultury i
Rekreacji

XV Wojewódzki Konkurs Wiedzy
Technicznej
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szymiszowie
Zakup bibliobusu w celu rozwoju
czytelnictwa w języku polskim i
niemieckim
"Jantury Izbickie, czyli czerwcowe
spotkania z tradycją i kulturą w
Gminie Izbicko" - Noc Świętojańska
"Leśnicka Majówka - Święto
Kwiatów 2018"

16

Opolski Związek Piłki Nożnej

"Mundial Orlika"

11
12
13

17
18

Zespół Placówek Oświatowych
"Ósemka"
Ochotnicza Straż Pożarna w
Szymiszowie
Centralna Biblioteka im.
Josepha von Eichendorffa w
Opolu

Powiatowe Centrum Kultury w I Powiatowy Festiwal Piosenki
Strzelcach Op.
Dziecięcej pt. "Bajeczne Melodie"
Podsumowanie Konkursu
Zarząd Powiatowy ZOSP RP w
Plastycznego "Zapobiegajmy
Strzelcach Op.
Pożarom"

___________________________________________________________________________________________________________________________________

- 11 -

PP.0640.1.2019.JK2
Strzelce Opolskie, dnia 04.04.2019

19

20

21

22
23
24

25

26
27

Zarząd Powiatowy ZOSP RP w
Strzelcach Op.
Miejsko-Gminny Ośrodek
Działalności Kulturalnej w
Ujeździe
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Zakładowy "Huta
Andrzej" w Zawadzkiem
Rzymskokatolicka Parafia
Niepokalanego Serca Maryi
Sołtys i Rada Sołecka
Nogowczyc
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Piotrówka
Senioralny zespół wokalny
"Viva la Musica" –
/wnioskodawca zrezygnował
ze wsparcia/
Koło Towarzystwa Przyjaciół
Lasu" Dolina Małej Panwi" w
Zawadzkiem
Opolski Związek Skata
Franciszek Świtała

Podsumowanie Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom" eliminacje powiatowe

18.05.2018

2 000,00 zł

0,00 zł

1 755,00 zł

0,00 zł

powiatowa

"Targi Panieńskie"

20.05.2018

Bezpłatny patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

XXXVII Zlot Śladami Dawnego
Hutnictwa "Regolowiec 2018"
Oddział PTTK "Huta Andrzej"

12.05.2018

500,00 zł

0,00 zł

499,20 zł

0,00 zł

regionalna

16.06.2018

1 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

powiatowa

23.06.2018

300,00 zł

257,04 zł

42,49 zł

0,00 zł

powiatowa

03.06.2018

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

lokalna

06.10.2018

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

29.09.2018

900,00 zł

900,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

09.09.2018

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

regionalna

23-26.08.2018

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

międzynarodowa

25.08.2018

1 500,00 zł

1 296,00 zł

0,00 zł

204,00 zł

lokalna

2018-09-22

Brak wsparcia w
ramach patronatu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

Festyn parafialny "Z nadzieją do
Panamy"
Turniej piłki siatkowej, plażowej im
"Tomka i Damiana" połączony z
festynem integracyjnym
Zawody Wędkarskie z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
Koncert jubileuszowy z okazji 20lecia istnienia zespołu
VI Cross Doliny Małej Panwi - "W
Pogoni Za Bobrem" - bieg na
dystansie ok. 12,5km oraz ok. 7km
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny
w skacie
współudział członków chóru św.
Cecylii w Żędowicach w oprawie
muzycznej partnerskiej wizyty
Gminy Zawadzkie w Słowacji
Piknik integracyjny "Spotkajmy się poznajmy się"

28

Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich w Żędowicach

29

DPS Kadłub

30

Zespół Opolskich Parków
XI Annogórski Rodzinny Rajd
Krajobrazowych, oddział Park Rowerowy pod hasłem "Cztery
Krajobrazowy "Góra Św. Anny" trasy-cztery historie"

___________________________________________________________________________________________________________________________________

- 12 -

PP.0640.1.2019.JK2
Strzelce Opolskie, dnia 04.04.2019

31

Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Centawa

Festyn Rodzinny "Przyjdź i weź
udział, a przekonasz się, że było
WARTO"

2018-08-05

Brak wsparcia w
ramach patronatu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

Dożynki Gminne

2018-09-09

Bezpłatny patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

2018.08.30

4 000,00 zł

0,00 zł

3 999,64 zł

0,00 zł

powiatowa

2018.08.30

1 000,00 zł
Brak wsparcia w
ramach patronatu

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

regionalna

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

34

Miejsko-Gminny Ośrodek
Działalności Kulturalnej w
Ujeździe
Zw. OSP RP w Strzelcach
Opolskich
UKS Siódemka

35

DFK Zimna Wódka

Oktoberfest

6.10.2018

36.

Opolski Związek Skata

Grand Prix Opolskiego Zw. Skata w
Otmicach

4.11.2018

500,00 zł

37.

Powiatowe Centrum Kultury w
Co wiecie (o) powiecie?
Strzelcach Op.

23.11.2018

Bezpłatny patronat
honorowy + nagroda 0,00 zł
Starosty

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

38.

BiCK w Kolonowskiem

IV Staniszczańskie Wieczory
Adwentowe

9.12 i 16.12.2018

Bezpłatny patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna,
powiatowa i
wojewódzka

Mikołajki 2018

8.12.2018

500,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

99,99 zł

lokalna

kolacja wigilijna

20.12.2018

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

4 203,04 zł

16 495,57 zł

803,96 zł

32
33

39.
40.

Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych "OGNIK"
Strzeleckie Stowarzyszenie
Seniorów

Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze OSP
Strzelecki Weekend Sumo

Brak wsparcia w
ramach patronatu
SUMA 23 000,00 zł
SUMA 21 502,57 zł

Przygotował: Zespół ds. Promocji Powiatu

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PONIŻEJ WYMIENIONYCH
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w roku 2018

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

852

85202

2 507 510,00 zł

Pomoc Społeczna

Domy pomocy
społecznej

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w Kadłubie – 110 osób płci męskiej

2 262 500,00 zł

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 2018: 2 262 500,00 zł
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2019
Umowa nr 342/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Podstawowym celem realizacji 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 Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie świadczy usługi:
- w zakresie potrzeb bytowych zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie
czystości;
- opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej
pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
- wspomagające, polegające m.in. na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i
aktywności, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych; stymulowaniu nawiązywania,
utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem;
- w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnione jest pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
1. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: do 25 dnia każdego miesiąca
___________________________________________________________________________________________________________________________________

- 14 -

PP.0640.1.2019.JK2
Strzelce Opolskie, dnia 04.04.2019

2. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 dni po zakończeniu roku
budżetowego
3. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 28.01.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830
4. Kwota przekazanej dotacji: 2 262 500,00 zł
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w procedurze):
2 262 500,00 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 2018: 2 507 510,00 zł
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2019
Umowa nr 341/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Podstawowym celem realizacji 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 życiu. Świadczono świadczenie na ich rzecz
usług bytowych i opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w
zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
Zgromadzenie realizuje powyższy cel poprzez m.in. zapewnienie mieszkania i wyżywienia, pomoc w bieżących
sprawach osobistych, codzienną systematyczną pielęgnację i opiekę, rehabilitację społeczną, zapewnienie
możliwości udziału w terapii zajęciowej, terapię psychologiczna, zapewnienie dostępu do lekarza pierwszego
kontaktu oraz lekarzy specjalistów, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, aktywizację
fizyczną 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): 30.01.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830
4. Kwota przekazanej dotacji: 2 507 510,00 zł
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w procedurze):
2 507 510,00 zł
6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK
Zestawienie wskaźników
Konkurs ogłoszony został w roku 2016 – 0d dnia
Umowy z wykonawcami podpisane zostały w dniu 30 grudnia 2016 r.

21.10.2016

do

dnia

14.11.2016.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Osiągnięte wskaźniki w 2018 roku
1. liczba otwartych konkursów ofert
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
3. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych:
 otwarty konkurs ofert
w trakcie realizacji
rozwiązane
zerwane
unieważnione
aneksowane

0
0

4. liczba obszarów zadaniowych
5. wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w
poszczególnych obszarach zadaniowych:

1

0
2
0
0
0
2

4 770 010,00 zł

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych
Niepełnosprawnych Intelektualnie
6. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o
środki budżetowe
7. liczba wspólnie realizowanych zadań (oferty wspólne)

2
0

Przygotował: Wydział Organizacyjny
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REALIZACJA ZADANIA PN.
„PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO W 2018r.”
Osiągnięte wskaźniki w roku 2018:
liczba otwartych konkursów ofert

1

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

8

otwarty konkurs ofert
zrealizowane
rozwiązane
3.
zerwane
unieważnione
aneksowane

1
1
0
0
0
0

małe granty (tryb pozakonkursowy)
4. liczba organizacji pozarządowych, które nie wykorzystały 100 % dotacji
5. liczba obszarów zadaniowych
liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o
6.
środki budżetowe

0
0
1
1

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

Nazwa zadania publicznego
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

Dział
755
Wymiar
sprawiedliwości

Rozdział
75515
Nieodpłatna pomoc
prawna
i informacja prawna

Kwota
60 725,88 zł

Na mocy umowy nr 351/2017 zawartej dnia 20.12.2017 r., zadanie polegające na: udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r. zostało powierzone Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą przy
ul. Warmińskiej 7/1 w Olsztynie.
W ofercie Fundacja Togatus Pro Bono zobowiązała się do udzielania porad we wskazanym przez Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej codziennie od poniedziałku do piątku w
wymiarze 4 godzin dziennie.
Nieodpłatna pomoc prawna była świadczona przez osoby uprawnione tj. w szczególności przez adwokatów
i radców prawnych, z zachowaniem rzetelności, profesjonalizmu oraz z zapewnieniem ochrony danych osobowych
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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i poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy
prawnej informowały w sposób wyczerpujący beneficjentów porad o obowiązujących i przysługujących im
uprawnieniach, a także przygotowywały projekty odpowiednich pism.
Skala
podjętych
działań
w
celu
osiągnięcia
rezultatu,
przedstawia
się
następująco:
z ramienia Fundacji Togatus Pro Bono dyżury pełniło na stałe, rotacyjnie 2 prawników
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich.
Łącznie udzielono 331 porad w zakresie przedmiotowym określonym w ustawie (liczba udzielonych porad
prawnych została zweryfikowana na podstawie wypełnionych kart nieodpłatnej pomocy).
Fundacja Togatus Pro Bono w trakcie trwania umowy przeprowadziła szereg działań mających na celu promocję
zadania tj.:
1.
2.

3.
4.

prowadziła dla odbiorców zadania podstronę internetową ( również w wersji dla niedowidzących) i
profil na portalu społecznościowym, zawierający m. in. informacje organizacyjne i treści edukacyjne,
przeprowadziła kampanię mailingową skierowaną do podmiotów tj. ośrodki pomocy społecznej, centra
pomocy rodzinie, domy opieki, domy dziecka, organizacje pozarządowe, których podopieczni z dużym
prawdopodobieństwem mogli być potencjalnymi odbiorcami zadania,
kierowała akcje informacyjne o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej do lokalnych
mediów,
umieszczała
ogłoszenia
o
działalności
punktu
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
w lokalnych punktach użyteczności publicznej.

Fundacja w ramach edukacji prawnej:
1. opracowała biuletyny informacji prawnej, których przedmiotem są elementarne aspekty wiedzy
prawnej oraz zagadnienia najczęściej pojawiające się podczas konsultacji prawnych w ramach
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, a także opracowała ulotki i plakaty informacyjne,
2. przeprowadziła
cykl
konwersacji
we
wskazanych
przez
Starostwo
Powiatowe
w Strzelcach Opolskich szkołach ponadgimnazjalnych - zrealizowano 18 godzin konwersacji,
3. prowadziła stronę internetową (www.fundacja,togatus.pl) oraz profil na największym portalu
społecznościowym na którym zamieszczała na bieżąca treści edukacyjne,
4. przeprowadziła
II
edycję
Ogólnopolskiego
Konkursy
Wiedzy
o
Konstytucji
i o Samorządzie Terytorialnym „Tedy na prawo”. Konkurs był kierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Informacja o konkursie została przesłana do prowadzonych przez powiat szkół
ponadgimnazjalnych w maju 2018 r. Do udziału w Konkursie zgłosiło się ponad 120 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski. Konkurs składał się z dwóch etapów – I etap szkolny
przeprowadzony został w szkołach, które zgłosiły się do konkursu – 26 października 2018 r. Etap
obejmował udzielenie odpowiedzi na 50 zamkniętych pytań testowych. Do etapu finałowego
zakwalifikowało się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą punktację. Finał został przeprowadzony
15 grudnia 2018 r. w Olsztynie. Każdy z uczestników finału po wylosowaniu zestawu pytań, udzielał
odpowiedzi ustnej na 5 pytań otwartych. I miejsce w konkursie zajął uczeń IV Liceum
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ogólnokształcącego w Toruniu, II i III miejsce uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Zwycięzcy Konkursu oraz osoby uczestniczące w finale otrzymały cenne nagrody rzeczowe.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte przez Fundację Togatus Pro Bono poprzez:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

zwiększenie świadomości prawnej w grupie odbiorców zadania – działania w ramach zadania
polegające na konsultacjach prawnych przyczyniają się do zwiększenia świadomości prawnej wśród
odbiorców zadania,
zwiększenie wiedzy prawnej w grupie odbiorców zdania – działania w ramach zadania polegające na
prowadzeniu strony internetowej profilowanej w zakresie edukacji prawnej, opracowaniu biuletynów,
konwersacjach oraz konsultacjach prawnych przyczyniają się do zwiększanie wiedzy prawnej odbiorców
zadania,
zwiększenie dostępu do pomocy prawnej – funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
zasadach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej pozwoliło na korzystanie z pomocy
prawnej profesjonalnych pracowników przez osoby nie korzystające z pomocy prawnej, głównie z
powodu trudnej sytuacji materialnej,
zwiększenie dostępu do informacji prawnych – działanie w ramach zadania polegające na prowadzeniu
strony internetowej profilowanej w zakresie edukacji prawnej, powodując zwiększenie dostępu do
informacji prawnej,
podwyższenie jakości usług prawnych – funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
spowodowało zwiększenie ilości podmiotów świadczących usługi prawne i tym samym wpływa na
podwyższenie jakości usług prawnych na rynku lokalnym,
zwiększenie konkurencji na rynku usług prawnych – funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej spowodowało zwiększenie ilości podmiotów świadczących usługi prawne, a tym samym
wpływa na zwiększenie konkurencji na rynku lokalnym,
podwyższenie jakości bezpłatnych usług prawnych - świadczenie usług w ramach punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej przez radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych powoduje
podwyższenie jakości bezpłatnych usług prawnych, które w wielu miejscach, w których, świadczy się
nieodpłatną pomoc prawną, były realizowane przez niedoświadczonych prawników,
podwyższenie umiejętności odbiorców zdania na płaszczyźnie integracji z sądami i urzędami – działania
w ramach zadania, polegające na prowadzeniu strony internetowej profilowanej w zakresie edukacji
prawnej, opracowaniu biuletynów oraz konsultacjach prawnych, przyczyniły się do zwiększenia wiedzy
prawnej wśród odbiorców zadania. A tym samym spowodowały wzrost umiejętności „poruszania się”
obywateli w relacjach z sądami i urzędami,
stworzenie przez władze publiczną narzędzia bezpieczeństwa prawnego w grupie odbiorców zadania
funkcjonowanie systemu pomocy prawnej w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, stworzyło
to odbiorcom zadania realne narzędzia, zapewniające im w pewnym zakresie bezpieczeństwo prawne .

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 4 umowy sprawozdanie winno być złożone w terminie tj. 30 dni od daty
zakończenia realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało złożone 29 stycznia 2019 r., a więc z
zachowaniem terminu. Przewidziane w ofercie cele merytoryczne i finansowe zostały osiągnięte, co wykazane
zostało w sprawozdaniu z realizacji w/w zadania. Dodatkowo w ofercie Fundacja Togatus Pro Bono zobowiązało
się do wniesienia wkładu własnego w realizację zadania w wysokości 26 038 zł w tym:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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a) koszty pokryte z wkładu osobowego 16 320 zł;
 koszty księgowości 2 640 zł,
 koszty administracyjno-promocyjne 10 800 zł,
 koszty ochrony danych osobowych 2 880 zł,
b) koszty pokryte z wkładu rzeczowego 9 718 zł:
 koszt komputera 2 000 zł,
 koszty oprogramowania prawniczego 3 700 zł,
 koszt urządzenia wielofunkcyjnego 500 zł,
 koszt papieru oraz tuszu 200 zł,
 koszt prowadzenia strony i podstrony internetowej 500 zł,
 koszt programu ENPP do dokumentowania pomocy prawnej 418 zł,
 koszt biura 2 400 zł.
Na dowód poniesionych w/w kosztów zostało przedłożone oświadczenie Prezesa Zarządu Fundacji Togatus Pro
Bono dr Joanny Juchniewicz potwierdzające, iż wszystkie koszty wystawione w zestawieniu faktur (rachunków)
zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i terminie wskazanym w umowie. W
związku z powyższym można stwierdzić Fundacja Togatus Pro Bono wywiązała się z zobowiązania tj. wniesienia
wkładu własnego.

Przygotował: Wydział Organizacyjny
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