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Informacja za rok 2020 
 

z realizacji  
 
 

„Wieloletniego programu 
współpracy Powiatu Strzeleckiego 

z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2020-2024”  

 
oraz 

 
„Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego  

z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego w roku 2020” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PP.524.1.2021.JK2 
                                                                                                                                                                               Strzelce Opolskie, dnia 22.03.2021 

2 

 
Współpracę Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2020 określały dwa podstawowe dokumenty, które się uzupełniają  
i są ze sobą spójne. Obowiązujący w roku 2020 „Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-
2024” został uchwalony 26 czerwca 2019 roku (Uchwała Nr IX/100/19 Rady Powiatu Strzeleckiego), natomiast 
Uchwałą Nr IX/101/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 uchwalono „Roczny Program 
współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2020”. 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. 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.  
 
Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom odbywa się poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

 
Ponadto corocznie powiat informuje organizacje o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków, a to odbywa się przez: 

c) publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym, na stronach internetowych powiatu  
i w dwutygodniku „Powiat Strzelecki” 
d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.  

 
Inne pozafinansowe formy wsparcia obejmują w szczególności: 

 
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka 
wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, infrastruktury 
technicznej, itp. 
b) udzielanie pomocy przy współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych lub rekreacyjnych np. 
poprzez ufundowanie nagród i/lub wyróżnień, obejmowanie patronatem przez władze powiatu działań 
organizacji pozarządowych, udzielanie organizacjom rekomendacji w zakresie wykonywanych przez nie 
zadań. 
c) nieodpłatne udostępnianie materiałów i formularzy związanych z otwartym konkursem ofert; 
d) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem, które ubiegają się 
dofinansowanie z innych źródeł. 

 
Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2020 odbywało się w cieniu pandemii koronawirusa. I choć 
z każdym miesiącem pandemia nabierała na sile, trzeba było realizować złożenia obydwu programów współpracy  
ze szczególnym naciskiem na pomoc i wsparcie organizacji pozarządowych w przejściu przez realizację zadań 
zleconych im przez powiat w drodze wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji (co oznaczało, że wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego 
wkładu własnego na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji), ale także w drodze powierzenia 
zadań (bez udziału wkładu własnego organizacji). 
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REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020 

 
Dotacje udzielone na podstawie otwartego konkursu ofert 

 
Na posiedzeniu w dniu 13.02.2020 komisja oceniająca złożone oferty w otwartym konkursie ofert dokonała 
weryfikacji 4 złożonych ofert. Wszystkie oferty zostały podczas oceny formalnej dopuszczone do oceny 
merytorycznej. 3 oferentów zostało wezwanych do uzupełnienia swoich ofert. Wszyscy oferenci uzupełnili  braki 
w wymaganym terminie. Oferty zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 
20.01.2020 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań 
publicznych: 
 
 

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

- kwota dotacji: 10 000,00 zł 
 

II. 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) 

- kwota dotacji: 10 000,00 zł 
 

 

NAZWA ZADANIA Nazwa Oferenta 

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

 
1.  Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej z Zawadzkiego; 

 
2. Ludowy Klub Sportowy „PLON Błotnica”  

z Błotnicy Strzeleckiej 
 

 
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" ze Strzelec Opolskich; 
 

2. Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat 
Najmniejszy z Rybnika 

 
 

 W ramach zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - wybrano 2 oferty: 

 
1. AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM 

 
Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej” 
Termin realizacji zadania: 01.04-31.11.2020 
 Kwota dotacji: 4 000,00 zł 
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PROJEKT ZAKŁADAŁ: 
 

 Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych 

 Treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską 

 Wyjazdy drużyn na zawody  

 Organizacja turniejów i sparingów 

 Adresaci zadania: dzieci i młodzież trenujące piłkę ręczną z terenu Powiatu Strzeleckiego 
  

 
 

2. LUDOWY KLUB SPORTOWY „PLON BŁOTNICA” Z BŁOTNICY STRZELECKIEJ 
 
Tytuł zadania: „Międzypowiatowy turniej piłki nożnej dziewczynek” 
Termin realizacji zadania: 01.04-30.09.2020 
Kwota dotacji:  4 000,00 zł 
 
 
PROJEKT ZAKŁADAŁ: 

 Organizację turnieju piłki nożnej dziewczynek  

 Rekrutację uczestników turnieju 

 Promocję imprezy 

 Przygotowanie zaplecza technicznego oraz zakup nagród itp. 
 

 
 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: 

 
 
1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ  ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA” 

 
Tytuł zadania: „Z kulturą i tradycją na Ty”  
Termin realizacji zadania: 11.03-10.11.2020 
Kwota dotacji: 4 000,00 zł 
 
PROJEKT ZAKŁADAŁ: 

 

 Przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych i artystycznych dla dzieci i młodzieży  

 Organizację warsztatów plastycznych, wystawę fotograficzną  

 Wyjazd na lekcje żywej historii 

 Adresaci zadania: dzieci i młodzież z Powiatu Strzeleckiego – ok. 70 osób. 
 
 

2. STOWARZYSZENIE HUMANISTYCZNE EUROPA, ŚLĄSK, ŚWIAT NAJMNIEJSZY Z RYBNIKA 
 
Tytuł zadania: „Koncerty z okazji 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich”  
Termin realizacji zadania: 01.08-15.11.2020 
Kwota dotacji: 4 000,00 zł 
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PROJEKT ZAKŁADAŁ: 
 

 Zorganizowanie  rockowo-poetyckiego koncertu w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury  
w Strzelcach Opolskich  

 Koncert z prelekcją historyka dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Strzeleckiego w formie 
współczesnej edukacji historycznej 

 Koncert przeznaczony każdorazowo dla ok. 200 osób, ale w dobie pandemii został z powodzeniem 
przeprowadzony online w sieci, dzięki czemu mogło w nim wziąć udział dużo więcej uczestników. 

 
 

 
ROZLICZENIE W/W DOTACJI UDZIELONYCH  

Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM  2020 
 
 
Z 4 udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, rozliczyły się  wszystkie stowarzyszenia.  
 
 

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO   
W ROKU BUDŻETOWYM  2020 

 
 
 

1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM 
2. Umowa dotacji nr: 139/2020 data zawarcia: 13.03.2020r.  

wartość umowy 4 000,00 zł 
(ewentualne aneksy do umowy:  NIE DOTYCZY) 

3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „ORGANIZACJA SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY  
        W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ” 

4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.04.2020 r. 
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 30.03.2020 (WB nr 89 z dn.30.03.2020) 

6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.12.2020 
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 31.12.2020 
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820, w/490 
9. Kwota przekazanej dotacji: 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): 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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SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM  2020 

 
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: LUDOWY KLUB SPORTOWY PLON BŁOTNICA STRZELECKA 
2. Umowa dotacji nr: 140/2020 data zawarcia: 13.03.2020r.  

wartość umowy 4 000,00 zł 
(ewentualne aneksy do umowy:  Aneks nr 1 z dnia 09.06.2020 do tej umowy) 

3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ   
         DZIEWCZYNEK” 

4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.04.2020 r. 
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 30.03.2020 (WB nr 89 z dn. 30.03.2020) 
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.10.2020 
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 30.09.2020 
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820, w/901 
9. Kwota przekazanej dotacji: 4 000,00 zł  

10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym  
w procedurze): 3 884,63 zł 

11. Kwota dotacji do zwrotu: 115,37 zł 
12. Kwota zwróconej dotacji: 65,37 zł  w dniu 14.10.2020 (WB nr 245 z dn. 14.10.2020) oraz 50,00 zł w dniu 

11.12.2021r. (WB nr 285 z dn. 11.12.2020) oraz 0,42 zł (odsetki)  w dniu 11.12.2021r. (WB nr 286 z dn. 
11.12.2020) 

13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: jedna pozycja kosztowa nie została zrealizowana, dlatego środki 

zostały zwrócone – z powodu pandemii żaden ratownik medyczny nie chciał objąć turnieju opieką medyczną oraz 
dotowany w celu zachowania wkładu własnego w wysokości 250,00 zł dokonał zmiany w opisie na dokumencie nr 
3629F01409/0920 z dnia 11.09.2021 na kwotę 111,48 zł pozycja kosztowa 1.3.2 wyżywienie – 50,00 zł uznał jako 
wkład własny, wobec czego kwota dotacji zmniejszyła się o kolejne 50,00 zł 

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. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM  2020 

 
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ 

„ÓSEMKA” 
2. Umowa dotacji nr: 138/2020 data zawarcia: z dnia 06.03.2020r.  
wartość umowy 4 000,00 zł 
(ewentualne aneksy do umowy:  nie dotyczy) 
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: :  „Z KULTURĄ NA TY”  
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 11.03.2020 
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 11.03.2020 (WB nr 70 z dn.11.03.2020) 
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 10.12.2020 
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 10.12.2020  
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 000,00 zł 
Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820, w/903 
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9. Kwota przekazanej dotacji: 4 000,00 zł  
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w procedurze):  

3 195,49 zł 
11. Kwota dotacji do zwrotu: 804,51 zł  
12. Kwota zwróconej dotacji: 804,51 zł wraz z odsetkami w kwocie 2,29 zł  w dniu 09.12.2020 (WB nr 284 z dn. 

09.12.2020) 
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* 
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: jedna pozycja w harmonogramie nie została zrealizowana, dlatego 

środki zostały zwrócone – z powodu ograniczeń wynikających z ogłoszonego stanu pandemii nie był możliwy 
wyjazd z dziećmi do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach - nie można było przeprowadzić warsztatów 
tematycznych związanych  z Wielkanocą. 

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. 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM  2020 

 
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE HUMANISTYCZNE EUROPA, ŚLĄSK, ŚWIAT 

NAJMNIEJSZY 
2. Umowa dotacji nr: 141/2020 data zawarcia: z dnia20.04.2020r. 

wartość umowy 4 000,00 zł 
(ewentualne aneksy do umowy:  nie dotyczy) 

3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA WYBUCHU POWSTAŃ  
      ŚLĄSKICH”  
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy:  

I transza - 1 000,00 zł do dnia 01.08.2020r.,  
II transza – 3 000,00 zł do dnia 30.09.2020r. 

5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji:  
I transza – 31.07.2020 (WB nr 192 z dn.31.07.2020) 
II transza – 29.09.2020 (WB nr 234 z dn.29.09.2020) 

6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 15.12.2020 
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 17.12.2020 
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820, w/904 
9. Kwota przekazanej dotacji: 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):nie dotyczy 
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16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym. 

17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu. 
 

 
Dotacja udzielona w trybie pozakonkursowym 

 
 

W roku 2020 została przyznana dotacja w wysokości 4 000,00 zł w trybie pozakonkursowym /tzn. oferent złożył 
ofertę z własnej inicjatywy poza otwartym konkursem ofert/ dla Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu na 
zadanie pn. „Wypłytkowanie terenu jako element budowy pomnika katyńskiego w Opolu”. Zadanie polegało 
zakupie płyt granitowo-bazaltowych celem wyłożenia nimi utwardzonego dojścia wokół pomnika 
upamiętniającego Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pomnik ustawiony będzie przy ul. Hallera 2 w Opolu. Pomnik 
upamiętniający Ofiary Zbrodni Katyńskiej jest wyrazem  hołdu dla jeńców więzionych w obozach sowieckich, a 
jednocześnie dla młodego pokolenia - swoistą lekcją historii, a celem zadania przede wszystkim przybliżenie 
martyrologii Polaków i Zbrodni Katyńskiej poprzez wyrażenie jej w formie sztuki, w postaci pomnika katyńskiego. 

 
SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH 

Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO 
W ROKU BUDŻETOWYM  2020 

 
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE RODZINA KATYŃSKA W OPOLU  
2. Umowa dotacji nr: 137/2020 

data zawarcia: 11.03.2020r. 
wartość umowy: 4 000,00 zł 
Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 16.12.2020r.  

3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „WYPŁYTKOWANIE TERENU JAKO ELEMENT BUDOWY 
POMNIKA KATYŃSKIEGO W OPOLU” 

4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 20.03.2020 
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 03.04.2020 (WB nr 93 z dn.03.04.2020) 

6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 15.07.2020 
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 08.07.2020 
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820, w/895 
9. Kwota przekazanej dotacji: 4 000,00 zł  
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym  

w procedurze): 3 999,96zł 
11. Kwota dotacji do zwrotu: 0,04 zł 
12. Kwota zwróconej dotacji: 0,04 zł (pokwitowanie wpłaty KP Nr: WYDATKI/KP/60/169 z dnia 15.07.2020) 
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE* (wyjaśnienie w pkt. 15) 
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: koszt zakupu kostki granitowej był niższy niż zakładano w ofercie o 

0,04 zł 
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):  koszty zostały rozliczone prawidłowo, ale zadanie nie 
zostało wykonane, gdyż w następstwie opóźnień spowodowanych skutkami epidemii koronawirusa usługa 
wyłożenia kostką miała być zrealizowana nieodpłatnie przez zakład komunalny w Opolu, jednakże termin realizacji 
został przesunięty przez zakład na początek roku 2021, wobec czego nie osiągnięto rezultatów zadania. Aneksem 
Nr 1 do w/w umowy z dnia 16.12.2020r. podzielono realizacje w/w zadania na dwa etapy:  I etap – zakup kostki 
brukowej - od dnia 20.03.2020 r. do dnia 15.06.2020 r., II etap – wypłytkowanie terenu wokół pomnika - od dnia 
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20.03.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o fakcie 
wykonania zadania i gotowości do stawienia się do kontroli. 

16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym  
i rachunkowym. 

17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu. 
 
 
 
ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW EWALUACYJNYCH: 
 

a) liczba otwartych konkursów ofert - 1, 
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 4, 
c) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – 5 (w tym 1 umowa w trybie 

pozakonkursowym), 
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) – 0, 
e) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia – 5, 
f) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe – 5, 
g) liczba zadań priorytetowych - 2, 
h) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizacje poszczególnych priorytetowych 

zadań publicznych – 20 000,00 zł, 
i) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe - 5, 
j) liczba wspólnie realizowanych zadań - 0,  
k) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty na 

realizację zadań publicznych – 1 931,41 zł 
l) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu – 24 000,00 zł.   

 
 

PATRONATY STAROSTY STRZELECKIEGO  
NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM  

(zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego  
nr 89/2019 z dnia 27 maja 2019r.) 

 
Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji Powiatu o szczególnym znaczeniu 
dla Powiatu Strzeleckiego i o randze: 

a) międzynarodowej, 
b) regionalnej, 
c) powiatowej, 

 
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. 

O patronat w szczególności mogą ubiegać się organizatorzy imprez w niżej wymienionych sferach: 
 

a) kultura,  
b) oświata,  
c) sport, 
d) turystyka,  
e) promocja,  
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f) ochrona środowiska, 
g) ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia, 
h) inicjatywy służące integracji społeczności lokalnej. 

 
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronowirusa. Sytuacja ekonomiczna w kraju odcisnęła wielkie piętno 
również w sferze społecznej, a także w trzecim sektorze. Działania skierowane na walkę z pandemią i jej skutkami 
również w naszym powiecie zostawiły swoje pokłosie – pod koniec marca 2020r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
zdecydował o wstrzymaniu udzielania wsparcia w ramach Patronatu Starosty na przedsięwzięcia promocyjne 
powiatu. Decyzja ta została podtrzymana również w roku 2021 aż do odwołania. Do dnia 30.03.2020r. udzielono 
następującego wsparcia w ramach Patronatu Starosty nad przedsięwzięciami: 
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L.P. NAZWA 

PODMIOTU 
OTRZYMUJĄCEGO 

WSPARCIE 

NAZWA IMPREZY NUMER 
USTALENIA 
ZARZĄDU 

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 

REALIZACJA 
PATRONATU 

PLAN WYDATKÓW 5 000,00 zł 16 500,00 zł 10 000,00 zł   

1 Opolski Związek 
Skata  

Eliminacje Okręgowe 
Drużynowego 
Pucharu Polski w 
Skacie 

U-7/84 z 
13.01.2020 

09.03.2020 

300,00    0,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 

ZREALIZOWANE 

2 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Wzajemnej 
"BARKA" 

VIII Turniej Futsalu 
Księży o puchar ks. 
Prałata Zygmunta 
Lubienieckiego 

U - 12/87 z 
27.01.2020 

21.02.2020 

700,00 0,00 zł 700,00 zł 0,00 zł 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 

ZREALIZOWANE 

3 Maria 
Ciołeszyńska 

Ogólnopolskie Targi 
Turystyki Rodzinnej 

zgoda 
Starosty 

3.10-4.10.2020 

patronat 
medialny 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przedsięwzięcie 
nie odbyło się z 

powodu 
pandemii 

koronawirusa –  
organizator 

poinformował 
mailem w dniu 

28.09.  

4 Stowarzyszenie 
"Nasza Wieś" 

XXVII Wojewódzki 
Konkurs 
Gawędziarski 
"Śląskie Beranie" 

U-14/92 z 
24.02.2020 

8.05. i 
10.05.2020 

1 000,00    0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przedsięwzięcie 
nie odbyło się z 

powodu 
pandemii 

koronawirusa -
organizator nie 
poinformował  

5 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Szkoły Specjalnej 
"ÓSEMKA" 

XVII Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy 
Technicznej 

U- 4/95 z 
9.03.2020 

17.03.2020 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przedsięwzięcie 
nie odbyło się z 

powodu 
pandemii  

koronawirusa- 
organizator 

poinformował 
mailem  

w dniu  12.03.  
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6 Parafia pw. Św. 
Wawrzyńca w 
Strzelcach 
Opolskich 

Rekolekcje 
Wielkopostne dla 
szkół 
ponadpodstawowych 

U- 10/96 z 
17.03.2020 

7.04-8.04.2020 

800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przedsięwzięcie 
nie odbyło się z 

powodu 
koronawirusa – 

organizator w 
dniu  01.04 

poinformował 
telefonicznie 

7 Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji 

wyjazd na 
Mistrzostwa Polski 
oraz Europejskie 
Grand Prix 
Mażoretek 

U-11/98 z 
30.03.2020 

20.06-
21.06.2020 
oraz 27.06-
28.06.2020 

nie przyznano 
wsparcia 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zawieszono  
wsparcie z 

powodu 
koronawirusa 

8 Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Raszowej 

wyjazd na Krajowe 
Zawody Sportowo-
Pożarnicze wg 
regulaminu CTIF 

U-11/98 z 
30.03.2020 

18.09-
20.09.2020 nie przyznano 

wsparcia 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zawieszono  
wsparcie z 

powodu 
koronawirusa 

9 Fundacja 
"Nadzieja" Osób 
Poszkodowanych 
w Wypadkach 
Drogowych OPP 

II Ogólnopolski 
Konwent pt.: 
"Współpraca 
międzysektorowa i 
innowacje na rzecz 
bezpieczeństwa 
drogowego" 

U-3/117 z dn. 
7.07.2020 

02.10.2020 

nie przyznano 
wsparcia 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zawieszono  
wsparcie z 

powodu 
koronawirusa) 

10 Rodzina Rodła -
Wrocław 

Głos Rodła z Opola 
na antenie Radio 
Opole 

U-3/117 z dn. 
7.07.2020 

1.09.2020-
29.06.2021 nie przyznano 

wsparcia 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zawieszono  
wsparcie  z 

powodu 
koronawirusa  

11 Stowarzyszenie 
Świat Człowieka 

Festiwal Filmu 
Naukowego im. 
Stanisława Lema 

U-3/117 z dn. 
7.07.2020 

19.02.2021 

nie przyznano 
wsparcia 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zawieszono  
wsparcia z 

powodu 
koronawirusa  

12 Powiatowe 
Centrum Kultury w 
Strzelcach 
Opolskich 

Wystawa pt. "Powiat 
Strzelecki na 
dawnych 
pocztówkach" 

U – 17/128 z 
dn. 
21.09.2020 

10.10.2020 

patronat 
honorowy  
i medialny 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przedsięwzięcie 
nie odbyło się z 

powodu 
koronawirusa – 

organizator w 
dniu  08.10.2021 

poinformował 
telefonicznie 

 
PODSUMOWANIE 0,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł  

Przygotował:  Zespół ds. Promocji Powiatu
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MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
 

REALIZACJA ZADAŃ PN. 
 

1. „PROWADZENIE PUNKTU UDZIALANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE 
POWIATU STRZELECKIEGO W 2020 R.” 

2. „PROWADZENIE PUNKTU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO W 2020 R.” 

 

  
 
 
 
 
 
 

Osiągnięte wskaźniki w roku 2020: 

1. 1
.
  

 

liczba otwartych konkursów ofert 
 

1 - ogłoszono jeden konkurs ofert, w którym 
określano, iż na każde z w/w  zadań należy 
złożyć oddzielną ofertę. 
 

2. 2
, 
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 

* 3 oferty na prowadzenie punktu udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
* 2 oferty na prowadzenie punktu 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego  

3.  
liczba umów zawartych na realizację zadania 
publicznego 

2 

4.  
liczba umów, które nie zostały zrealizowane, 
(rozwiązane, zerwane lub unieważnione) 

0 

5.  
liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie 
powierzenia 

2 – umowy w formie powierzenia 

6.  
ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom 
pozarządowym w oparciu o środki budżetowe 

2 

7.  liczba zadań priorytetowych 2 

8.  
wysokość środków finansowych przekazanych 
organizacjom na realizacje poszczególnych 
priorytetowych zadań publicznych 

126 060 zł 

9.  liczba beneficjentów realizowanych zadań 
*196 – nieodpłatna pomoc prawna 
*180 – nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie 

10.  
liczba organizacji pozarządowych realizujących 
zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe 

2 

11.  liczba wspólnie realizowanych zadań 0 

12.  
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
na realizację zadań publicznych,  

*Stowarzyszenie OPPEN – 600 zł, 
*Stowarzyszenie SURSUM CORDA – 
wyłącznie wkład rzeczowy i osobowy  

13.  
wysokość budżetowych środków finansowych 
przeznaczonych na realizacje programu. 

126 060 zł 
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Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w poszczególnych obszarach 
zadaniowych: 

 
Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu  
Zadanie publiczne: 
 

1. „Prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego 
w 2020 roku” 

2. KWOTA DOTACJI W ROKU 2020:  
- 60 060 zł na pokrycie kosztów prowadzenia punktu,  
- 2 970 zł   na zadania z zakresu edukacji prawnej. 

3. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
4. Umowa nr: 399/2019 z dnia 27.12.2019 r. 

 
Stowarzyszenie OPPEN zobowiązało się do udzielania porad prawnych 

codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie we wskazanych przez powiat 
lokalizacjach tj.  

 Zawadzkie – lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11, 

 Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy  
ul. 1 Maja 9, 

 Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy   
przy ul. Strzeleckiej 67, 

 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,   
ul. Jordanowska 2, 

 Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe,  
przy ul. Sławęcickiej 19. 

Nieodpłatna pomoc prawna była świadczona przez osoby uprawnione tj. przez wykwalifikowanych 
radców prawnych z zachowaniem rzetelności, profesjonalizmu oraz z zapewnieniem ochrony danych 
osobowych i poufności. Osoby udzielające pomocy informowały w sposób wyczerpujący beneficjentów 
porad o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach, a także sporządzały 
projekty pism w tym, także o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.  

Skala podjętych działań w celu osiągnięcia rezultatu, przedstawia się następująco: 
z ramienia Stowarzyszenia OPPEN dyżur pełniło na stałe 5 radców prawnych. Łącznie udzielono 196 porad 
w zakresie przedmiotowym określonym w ustawie (liczba udzielonych porad została zweryfikowana na 
podstawie wypełnionych kart pomocy). 
       Stowarzyszenie OPPEN w trakcie trwania umowy przeprowadziło działania mające na celu promocję 
zadania m.in.  

 przekazanie informacji o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji 
miejskim/gminnym ośrodkom pomocy społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu 
Strzeleckiego, 

 
Nazwa zadania publicznego 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
Kwota 

Prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego 

w 2020 roku 
755 

Wymiar 
sprawiedliwości 

 
 

75515 
Nieodpłatna pomoc 

prawna  
i informacja 

prawna 

63 030 zł 

Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Strzeleckiego w 2020 roku 
63 030 zł 
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 umieszczenie informacji o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie 
internetowej stowarzyszenia – www.oppen.edu.pl, 

 umieszczenie informacji o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w mediach 
społecznościowych, 

 promowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w lokalnej telewizji 
lub radiu. 

Stowarzyszenie OPPEN w ramach obowiązującej umowy otrzymało 2 970 zł na zadania z zakresu 
edukacji prawnej na dowód poniesienia kosztów została przedłożona faktura opiewająca na w/w kwotę 
potwierdzająca wykonanie dzieł w ramach edukacji prawnej. 

Stowarzyszenie OPPEN w ramach edukacji prawnej zaplanowało przeprowadzenie kampanii pn. 
„Podpisuję się” oraz „Wyjaśniamy paragrafy”. Kampania „Podpisuję się” w głównej mierze opierała się na 
przeprowadzeniu serii wykładów o tematyce prawnej dla różnych grup wiekowych z Powiatu 
Strzeleckiego jednak sytuacja epidemiologiczna w trosce o bezpieczeństwo beneficjentów oraz 
wykonawców zmusiła stowarzyszenie, po akceptacji powiatu do zmiany formy zaplanowanych działań. W 
ramach kampanii: 

 opublikowano szereg artykułów o tematyce prawnej, które zostały opublikowane na mediach 
społecznościowych stowarzyszenia,  

 opracowano i wysłano do wszystkich gmin oraz OPS-ów z Powiatu Strzeleckiego ulotkę pn. 
„Testament, darowizna czy dożywocie”, 

 opublikowano na portalu YouTube 5 filmików edukacyjnych dot. służebności przesyłu, praw 
autorskich w Internecie, zwrotu towaru zakupionego w Internecie oraz mediacji. 

W ramach kampanii „Wyjaśniamy paragrafy” przeprowadzono 4 wykłady online dla Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich. Tematyka zajęć dotyczyła różnic 
pomiędzy faksymilą a podpisem odręcznym oraz podpisywania umów. 

Uznać zatem należy, iż w/w podmiot wywiązał się zadań w zakresie edukacji prawnej określonych w 
ofercie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w 
terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.  
Sprawozdanie złożone zostało dnia 29 stycznia 2021 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 w/w podmiot zakładał wniesienie wkładu własnego 
osobowego przewidzianego do zaangażowania w realizację zadania publicznego w wysokości 2 040 zł 
oraz wkładu własnego finansowego w wysokości 600 zł. W ramach wkładu osobowego stowarzyszenie 
realizowało obsługę administracyjną projektu związaną m.in. z obowiązkiem sprawozdawczym, jak 
również obowiązkiem gromadzenia i przekazywania kart nieodpłatnej pomocy prawej oraz oświadczeń 
osób uprawnionych. Powyższe zadania wykonywali członkowie stowarzyszenia. Przyjęto, że średnio na 
powyższe czynności konieczne było poświecenie 10 godzin w miesiącu. Stawkę godzinową przyjęto przy 
uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2020 r. tj. 17 zł na godzinę. 
Stowarzyszenie zlecało obsługę księgową wyspecjalizowanemu podmiotowi i ponosiło koszty takiej 
obsługi ze środków własnych. Koszt obsługi jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 50 zł 
miesięcznie i był ponoszony ze środków własnych stowarzyszenia.   

Na dowód poniesienia w/w kosztów zostało przedłożone zestawienie z konta rozrachunków za 
usługi księgowe oraz oświadczenia członków stowarzyszenia zawierające wyliczenie działań, które są 
wykonywane w ramach koordynacji punktu, których wykonanie odpowiada 10 godzinom miesięcznie. 
Uznać zatem należy, iż w/w podmiot wywiązał się z zobowiązania wynikającego z oferty tj. wniesienia 
wkładu własnego. 
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Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu  
Zadanie publiczne: 

1. „Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku” 

2. KWOTA DOTACJI W ROKU 2020:  
- 60 060 zł na pokrycie kosztów prowadzenia punktu,  
- 2 970   na zadania z zakresu edukacji prawnej. 

3. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
4. Umowa nr: 400/2019 z dnia 04.12.2019 r. 
 
Stowarzyszenie Sursum Corda zobowiązało się do udzielania porad obywatelskich 

codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie we wskazanych przez powiat 
lokalizacjach tj. budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie było świadczone przez osoby uprawnione tj. przez 
wykwalifikowanych doradców obywatelskich z zachowaniem rzetelności, profesjonalizmu  
oraz z zapewnieniem ochrony danych osobowych i poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. Osoby udzielające pomocy informowały w sposób wyczerpujący 
beneficjentów porad o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach oraz 
wspierały w samodzielnym rozwiązaniu problemu.  

Skala podjętych działań w celu osiągnięcia rezultatu, przedstawia się następująco: 
z ramienia Stowarzyszenia Sursum Corda dyżur pełniło na stałe 2 doradców obywatelskich. Łącznie 
udzielono 180 porad w zakresie przedmiotowym określonym w ustawie (liczba udzielonych porad została 
zweryfikowana na podstawie wypełnionych kart pomocy). 
 

Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach obowiązującej umowy otrzymało 2 970 zł na zadania z 
zakresu edukacji prawnej na dowód poniesienia kosztów zostały przedłożone rachunki łącznie 
opiewające na w/w kwotę potwierdzające wykonanie dzieł w ramach edukacji prawnej.  

Stowarzyszenie Sursum Corda w trakcie trwania umowy przeprowadziło szereg działań z zakresu 
edukacji m.in. 

 przygotowało plakaty oraz informatory promujące dostępność do nieodpłatnych świadczeń we 
wszystkich punktach na terenie Powiatu Strzeleckiego, które zostały przekazane do instytucji, 
urzędów, ośrodków pomocy społecznej itd. 

 przygotowało zakładki do książek promujące system nieodpłatnej pomocy prawnej, które zostały 
przekazane do bibliotek publicznych i szkolnych, 

 przygotowało 3 e-informatory edukacyjne dot. podstawnych zasad zawierania umów 
cywilnoprawnych, radzenia sobie z pismami urzędowymi oraz dotyczące przestępczości wśród 
młodzieży, 

 przeprowadziło kampanię edukacyjną w mediach pn. „MMS Prawny”, która polegała na 
opublikowaniu na łamach internetowego portalu nto.pl  2 publikacji pn. „Musisz załatwić sprawę 
urzędową? Zrób to bezpiecznie bez wychodzenia z domu! oraz „Budżet obywatelski. Głosujesz 
decydujesz”, 

 na mediach społecznościowych stowarzyszenia pojawiła się kampania społeczna – geotargetowa, 
internetowa emisja spotu promującego dostęp do ustawowego systemu nieodpłatnych 
świadczeń. 

Wyżej wymienione działania zostały sfinansowane ze środków dotacji. W ramach wkładu 
niefinansowego Stowarzyszenie Sursum Corda przeprowadziło dodatkowe działania polegające  
m. in. na: 

 nawiązaniu kontaktu i współpracy z lokalnymi jednostkami nieodpłatnego poradnictwa, celem 
przekazanie materiałów edukacyjnych, 

 przygotowaniu spotów wideo promujących dostęp do nieodpłatnych świadczeń, a także z zakresu 
mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, 
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 opracowaniu i opublikowaniu na serwisie internetowym oraz w mediach społecznościowych 
licznych wpisów o tematyce prawnej, 

 prowadzeniu poradniczej infolinii telefonicznej oraz całodobowego, automatycznego systemu 
komunikacji internetowej z możliwością odpowiadania na pytania. 

 Uznać zatem należy, iż w/w podmiot wywiązał się zadań w zakresie edukacji prawnej 
określonych w ofercie. 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy 
sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie 
złożone zostało dnia 26 stycznia 2021 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 w/w podmiot zakładał wniesienie wkładu własnego osobowego i 
rzeczowego przewidzianego do zaangażowania w realizację zadania publicznego w wysokości 
39 040 zł.  
 
WKŁAD OSOBOWY – 9 000 zł 

 Asystent ds. edukacji prawnej – 6 000 zł (umowa na wykonywanie świadczeń 
wolontarystycznych), 

 Księgowa – 3 000 zł  (umowa na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych). 
 

WKŁAD RZECZOWY: 
Sprzęt i oprogramowane: 

 1 laptop do obsługi punktu poradnictwa obywatelskiego – 1 440 zł. 
Działania edukacyjne : 

 filmiki animowane prezentujące zagadnienia prawne 7 500 zł, 

 edukacyjno-promocyjny spot wideo – 5 200 zł, 

 rysunki komiksowe (tematyczne) jako wsad graficzny do materiałów z edukacji prawnej – 
2 400 zł, 

 edukacyjny serwis internetowy poświęcony nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwu 
obywatelskiemu (w tym mediacji) i edukacji prawnej -  4 500 zł. 

Biuro projektu: 

 urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhup – 1 200 zł, 

 laptop  z oprogramowaniem – 1 440 zł, 

 łączność telefoniczna i Internet – 360 zł, 

 wynajem powierzchni na potrzeby biura projektu – 6 000 zł. 
 

 Na dowód poniesienia  w/w kosztów została przedłożona dokumentacja księgowa, cenniki itd. 
potwierdzające wydatkowanie środków. Uznać zatem należy, iż w/w podmiot wywiązał się z 
zobowiązania wynikającego z oferty tj. wniesienia wkładu własnego. 

 
Podsumowanie  
Dzięki dostępności adwokatów/ radców prawnych / doradców obywatelskich w zakresie objętym ustawą 
mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego uzyskali możliwość stałego pozyskiwania szybkiej i kompleksowej 
porady oraz pomocy prawnej bez względu na status majątkowy osoby uprawnionej, bądź sytuację, w 
której się znajduje. Pomoc prawna była udzielana z wielu dziedzin prawa co przyczyniło się do wyrównania 
szans wszystkich obywateli do stałego dostępu do pomocy prawnej i sądownictwa.  

 

 
 
 



PP.524.1.2021.JK2 
                                                                                                                                                                               Strzelce Opolskie, dnia 22.03.2021 

18 | S t r o n a  

 

18 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PONIŻEJ WYMIENIONYCH  
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w roku 2020 

 
 

 

 
 

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 2020: 2 627 409,00 zł, w tym: 
dotacja celowa z budżetu państwa – 2 589 968,00 zł 
środki budżetu powiatu strzeleckiego – 37 441,00 zł 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2024 
Umowa nr 420/2019 z dnia 23.12.2019 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: w terminach 
miesięcznych do dnia 25 każdego miesiąca w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody 
Opolskiego na dzień 24 każdego miesiąca. W przypadku otrzymania transzy środków po 24 dniu 
danego miesiąca przekazywano je Zleceniobiorcy do ostatniego dnia danego miesiąca. 

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

3. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): - 

 
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 

2 322 550,00 zł 
 
 
 
 
 

 
2 627 409,00 zł 
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Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830 
4. Kwota przekazanej dotacji: 2 627 409,00 zł 
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym  

w procedurze): -  
6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie: - 

 
 

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 2020 r.: 2 322 550,00 zł w tym: 
dotacja celowa z budżetu państwa – 2 295 890,00 zł 
środki budżetu powiatu strzeleckiego – 26 660,00 zł 
 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2024 
Umowa nr 406/2019 z dnia 23.12.2019 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: w terminach 
miesięcznych do dnia 25 każdego miesiąca w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody 
Opolskiego na dzień 24 każdego miesiąca. W przypadku otrzymania transzy środków po 24 dniu 
danego miesiąca przekazywano je Zleceniobiorcy do ostatniego dnia danego miesiąca. 

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

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

4. Kwota przekazanej dotacji: 2 322 550,00 zł 
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym  

w procedurze):   - zł 
6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie: -  

 
Zestawienie wskaźników 
 
Konkurs ogłoszony został w roku 2019. 
Umowy z wykonawcami podpisane zostały w dniu 23 grudnia 2019 r.   
 
 
 



PP.524.1.2021.JK2 
                                                                                                                                                                               Strzelce Opolskie, dnia 22.03.2021 

20 | S t r o n a  

 

20 

Osiągnięte wskaźniki w 2020 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 umów, które nie zostały zrealizowane 0 

5.  Liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia 0 

6.  Ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym 2 

7.  Liczba zadań priorytetowych 2 

8.  Wysokość środków finansowych przekazanym organizacjom na realizację 
priorytetowych zadań publicznych   

4.949.959 zł 

9.  Liczba beneficjentów realizowanych zadań 220  

10.  Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu 
o środki budżetowe 

2 

11.  Liczba wspólnie realizowanych zadań 0 

12.  liczba obszarów zadaniowych 1 

13.  wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty na realizację zadań publicznych 

 
 107.237 zł  

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

2 

15.  liczba wspólnie realizowanych zadań (oferty wspólne) 0 

 
Przygotował: Wydział Organizacyjny 


