PP.524.2.2018.JK2
Strzelce Opolskie, dnia 06.04.2018

SPRAWOZDANIE
za rok 2017
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 2017”
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Współpracę Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2017 określały dwa podstawowe dokumenty, które się
uzupełniają i są ze sobą kompatybilne. W dniu 27 lipca 2016r. Uchwałą nr XXII/214/16 Rady Powiatu
Strzeleckiego został przyjęty „Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017”, ale również dokument wieloletni, tj. „Wieloletni program współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2017-2019”, który uchwalony został także przez Radę Powiatu Strzeleckiego
Uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XXII/215/16 z dnia 27 lipca 2016r.
Program współpracy określa 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 w roku 2017 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).
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 udzielanie informacji o pozyskiwaniu środków
finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja powiatu, w tym środków z Unii
Europejskiej.

OCENA REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI EWALUACJI ZAWARTYMI W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ujętym w ogłoszeniu Zarządu
Powiatu Strzeleckiego z dnia 10.02.2017 r. wpłynęło 10 ofert, a na etapie oceny formalnej odrzucono 1
ofertę. Natomiast 9 ofert przeszło pozytywnie etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do drugiego
etapu – do oceny merytorycznej. Natomiast 8 oferentów zostało wezwanych do naniesienia poprawek
w ofercie.
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OFERTY DOPUSZCZONE DO OCENY MERYTORYCZNEJ:

I

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

1.
2.
3.
4.

5.
6.

II

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

1.
2.

Nazwa Oferenta
Klub Sportowy "Koziołek" z
Kędzierzyna-Koźla,
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca z Krapkowic,
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów ze
Strzelec Opolskich,
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej
"Zawadzkie” z Zawadzkiego (2
zadania),
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"
ze Strzelec Opolskich,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Szkoły Specjalnej "Ósemka" ze Strzelec
Opolskich
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szkoły Specjalnej "Ósemka"

Spośród w/w ofert zostały wybrane 4, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych.
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OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2017
WRAZ Z ICH ROZLICZENIEM
(na podstawie dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Strzeleckiego
w ramach otwartego konkursu ofert)

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM
POWIATU STRZELECKIEGO AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU I REKREACJI

1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SIÓDEMKA”
Zadanie publiczne: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji – Organizacja Mistrzostw Polski
Seniorów i Młodzieży w Sumo”
Kwota dotacji: 5 700,00 zł
Termin realizacji zadania: 30.03.2017 - 14.04.2017

Zadanie miało celu przeprowadzenie Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek oraz Młodzieży (kobiet i
mężczyzn) w Sumo. Celem mistrzostw było zakwalifikowanie 1 osoby do startu w Mistrzostwach
Europy. Zadanie przyczyniło się w bardzo dużej mierze do promocji Powiatu Strzeleckiego.
PROJEKT ZAKŁADAŁ:





Przeprowadzenie Mistrzostw Polski w Sumo
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kraju
Zakwalifikowanie 1 osoby do startu w Mistrzostwach Europy
Adresaci zadania: mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego oraz osoby z całej Polski

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2017
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”
2. Umowa dotacji nr: 115/2017
data zawarcia: 29.03.2017
wartość umowy 5 700,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „Wspieranie i upowszechnianie
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
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kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
aktywnych form wypoczynku
i rekreacji – „Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieży w Sumo”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 30.03.2017
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: (WB nr 62 z dn. 29.03.2017)
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 15.05.2017
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 12.05.2017
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 5 700,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 5 700,00 zł (WB nr 62 z dnia 29.03.2017)
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 5 275,27 zł
11. Kwota dotacji do zwrotu: 424,73 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: Zleceniobiorca zmniejszył własne środki finansowe
wykazane w umowie, nie zachował wymaganego umową udziału procentowego dotacji
w całkowitym koszcie - 424,73 zł to kwota dotacji wydatkowana w nadmiernej wysokości
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.
Wydano Decyzję Nr PP/3/2017 z dnia 26 czerwca 2017 o zwrocie dotacji udzielonej z budżetu Powiatu
Strzeleckiego. Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” złożył odwołanie od tej decyzji
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu. Natomiast SKO postanowił uchylić zaskarżoną
decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, czyli Staroście
Strzeleckiemu. Obecnie przygotowywana jest nowa decyzja Starosty Strzeleckiego w tej sprawie
z uwzględnieniem wszystkich wskazań organu II instancji, tj. SKO w Opolu.
2. AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ „ZAWADZKIE”
Zadanie publiczne: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji – Organizacja szkolenia i udział
w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych”
Kwota dotacji: 4 300,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.04.2017 - 31.12.2017
Zadanie miało na celu przygotowanie młodych osób do udziału w rozgrywkach, turniejach
wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Zadanie również przyczyniło się do utrzymania tradycji
piłki ręcznej, która jest bardzo znana i pielęgnowana w Powiecie Strzeleckim, a konkretnie w Gminie
Zawadzkie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
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PROJEKT ZAKŁADAŁ:






Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych
Uczestnictwo w zawodach
Treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską
Organizacja turniejów
Adresaci zadania: osoby zainteresowane oraz trenujące piłkę ręczną z terenu Powiatu
Strzeleckiego
SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2017

1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ
W ZAWADZKIEM
2. Umowa dotacji nr: 117/2017
data zawarcia: 31.03.2017
wartość umowy: 4 300,00 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 - „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki
ręcznej zespołów młodzieżowych”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 03.04.2017
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 03.04.2017
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.01.2018
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 29.01.2018
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 4 300,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 4 300,00 zł (WB nr 65 z dnia 03.04.2017)
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 4 300,00 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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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. TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Zadanie publiczne: „Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w
Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki,
koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) - Es
weihnachtet – XIII edycja w dwóch częściach”
Kwota dotacji: 2 500,00 zł
Termin realizacji zadania: 01.10.2017 - 10.12.2017
Umowa dotacji nr: 221/2017 z 28.08.2017

PROJEKT ZAKŁADAŁ:





W ramach konkursu „Es weihnachtet” przeprowadzone zostały konkursy:
Konkurs pieśni bożonarodzeniowych
Konkurs prac plastycznych bożonarodzeniowych
Adresaci zadania: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych Powiatu Strzeleckiego

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2017
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim
2. Umowa dotacji nr: 221/2017
data zawarcia: 28.08.2017
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 pojętej sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia
muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)” - „Es weihnachtet – XIII edycja w dwóch
częściach”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.10.2017
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 29.09.2017
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 09.01.2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
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7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 09.01.2018
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 500,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 2 500,00 zł (WB nr 189 z dnia 29.09.2017)
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 2 500,00 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): termin końcowy wykorzystania przyznanych środków został przekroczony w
przypadku dokumentu księgowego (załącznik nr 1 , tabela lp.22 ; faktura FVKL/17/1315/l z dnia
06.12.2017r. na kwotę 300 zł, zapłacony 28.12.2017r. tj. po terminie poniesienia wydatków – do
27.12.2017r.). Dokument ten nie został uwzględniony w rozliczeniu przyznanej dotacji.
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym.
17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA” W STRZELCACH
OPOLSKICH
Zadanie publiczne: „Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w
Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i
sztuki, koncerty, recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne – Zagraj
to, wytańcz to, przeżyj to! – warsztaty terapeutyczne i aktywizujące dla dzieci i młodzieży”
Kwota dotacji: 2 500,00 zł
Termin realizacji zadania: 04.05 – 17.11.2017
PROJEKT ZAKŁADAŁ:





Cykl warsztatów związanych z oddziaływaniem terapeutycznym i socjoterapeutycznym,
Koncert finałowy, który był zwieńczeniem zadania
Wystawę zdjęć z przeprowadzonych warsztatów
Adresaci zadania: uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” z rodzinami
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SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2017
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY
SPECJALNEJ „ÓSEMKA”
2. Umowa dotacji nr: 131/2017
data zawarcia: 28.04.2017
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 pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez
zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) - „Zagraj to, wytańcz to, przeżyj to!”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 04.05.2017
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 02.05.2017
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 17.12.2017
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 15.12.2017
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 500,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 2 500,00 zł (WB nr 84 z dnia 02.05.2017)
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 2 500,00 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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ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w roku 2017 wyniosła 20 000,00 zł

 W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto 4 umowy na realizację zadań publicznych
wymienionych wyżej. Wszystkie te umowy zostały zawarte w formie wsparcia w ramach
otwartego konkursu ofert.

 W ciągu roku nie została rozwiązana, zerwana czy unieważniona żadna z w/w umów.
 Wszystkie z powyższych zadań publicznych zostały po ich zakończeniu skontrolowane przez
pracowników starostwa. Dotacje te zostały wykorzystane na cel zgodny z przeznaczeniem.

Osiągnięte wskaźniki w roku 2017
1. liczba otwartych konkursów ofert
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
3. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych:

1
10

otwarty konkurs ofert
zrealizowane
rozwiązane
zerwane
unieważnione
aneksowane

4
4
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
4

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

dział
926

rozdział
92605

kwota
10 000,00 zł

Kultura fizyczna

Zadania
w zakresie kultury

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
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wypoczynku i rekreacji

fizycznej
921

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)

92105
10 000,00 zł

Kultura i ochrona Pozostałe zadania
dziedzictwa
w zakresie kultury
narodowego

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 2017 na wsparcie w ramach Patronatu Starosty Strzeleckiego przeznaczono 30 000,00 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 2017.
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

NAZWA
PODMIOTU
OTRZYMUJĄCEG
O WSPARCIE

1.

Zespół Teatralny
"FASKA"

2.

Stowarzyszenie
Pomocy
Wzajemnej
"Barka"

3.

Klub Sekcji Skata
w Kolonowskiem

4.

Katolickie
Stowarzyszenie
"Civitas
Christiana"
Klub Karate
"Nidan"

5.

KWOTA
PRZYZNANEG
O WSPARCIA
DECYZJĄ
ZARZĄDU

KWOTA Z
FAKTURY paragraf
4300

KWOTA Z
FAKTURY
-paragraf
4190

06-07.01.
2017

300,00 zł

300,00 zł

27.01.2017

500,00 zł

Drużynowy Puchar Polski
Okręgu Opolskiego

12.02.2017

IX Dni Kultury
Chrześcijańskiej w
Piotrówce
XXIII Międzynarodowy
Turniej Karate "Rada
Regentów"

NAZWA IMPREZY

Orszak Trzech Króli oraz
obchody 30-lecia
działalności Zespołu
Teatralnego "Faska"
V Turniej Futsalu Księży o
puchar ks. Prałata
Zygmunta Lubienieckiego

DATA
IMPREZY

RANGA

0,00 zł

KWOTA Z
FAKTURY
paragraf
4210
0,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

06-08.04.
2017

300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

299,94 zł

regionalna

18.03.2017

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

międzynarodowa
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6.

Zespół Placówek
Oświatowych
"Ósemka"

7.

Zespół Szkół
Gminy Izbicko

8.

Leśnicki Ośrodek
Kultury i Rekreacji

9.

Centralne
Muzeum Jeńców
Wojennych w
ŁambinowicachOpolu
10. OSP w Boryczy

Wojewódzki Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców Szkół i
Ośrodków Specjalnych

07.03.2017

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

regionalna

XXIV Wojewódzki Konkurs
Gawędziarski "Śląskie
Beranie"

28.04. i
30.04.2017

1 000,00 zł

0,00 zł

983,89 zł

0,00 zł

regionalna

"Leśnicka MajówkaŚwięto Kwiatów"

30.04.01.05.2017

400,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

IX Edycja 13.06.2017
Ogólnopolskiego
Konkursu na projekt
historyczny "Póki nie jest
za późno"
90-lecie istnienia OSP w 06.05.2017
Boryczy

300,00 zł

0,00 zł

296,56 zł

0,00 zł

ogólnopolska

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

11.

Zarząd
Powiatowy ZOSP
RP w Strzelcach
Opolskich

Podsumowanie Konkursu
Plastycznego
"Zapobiegajmy Pożarom"

14.05.2017

3 000,00 zł

0,00 zł

2 936,67
zł

0,00 zł

powiatowa

12.

Zarząd
Powiatowy ZOSP
RP w Strzelcach
Opolskich

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

14.05.2017

2 000,00 zł

0,00 zł

1 961,14 zł

0,00 zł

powiatowa
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13.

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział
Zakładowy "Huta
Andrzej" w
Zawadzkiem
14. Miejsko- Gminny
Ośrodek
Działalności
Kulturalnej w
Ujeździe
15. Fundacja
Promocji i
Akredytacji
Kierunków
Ekonomicznych

16. Zarząd
Stowarzyszenia
Upowszechniania
i Wspierania
Sportów
Modelarskich

XXXVI Zlot Śladami
Dawnego Hutnictwa
"Rogolowiec 2017"
Oddział PTTK "Huta
Andrzej"

13.05.2017

500,00 zł

0,00 zł

498,30 zł

0,00 zł

regionalna

Targi Panieńskie

21.05.2017

Bezpłatny
patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

Warsztaty dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
organizowane w ramach
projektu edukacji
ekonomicznej pt.
"Innowatorium. Tydzień
przedsiębiorczości"
będącego działaniem
afiliowanym przy
Olimpiadzie
Przedsiębiorczości
Wyjazd modelarzy
Powiatu Strzeleckiego na
Mistrzostwa Świata
Modeli Redukcyjnych
Pływających NAVIGA 2017ORNETA

1519.05.2017

Gadżety
promocyjne

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

0311.07.2017

500,00 zł

0,00

0,00 zł

498,20 zł

międzynarodowa
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Klub Modelarski
Zawadzkie
17.

Stowarzyszenie
Kobiet
Żędowickich

18. Sołectwo
Nogowczyce

19. Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju
Szkoły Specjalnej
"Ósemka"
20. Stowarzyszenie
Pomocy
Wzajemnej
"Barka"
21.

CKZiU w
Strzelcach
Opolskich
22. Powiatowe
Centrum Kultury
w Strzelcach
Opolskich
23. Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Koło
w Strzelcach
Opolskich

III Święto Placka

04.06.201
7

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

Turniej Piłki Siatkowej
Plażowej im. "Tomka i
Damiana" połączony z
festynem intergracyjnym

24.06.2017

300,00 zł

257,04 zł

42,40 zł

0,00 zł

powiatowa

V Rodzinny Piknik z
"Ósemką"

11.06.2017

300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

powiatowa

Turniej Piłki Nożnej
Domów Dziecka

19.06.2017

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

regionalna

X Międzydiecezjalny
Turniej Piłkarski o "Puchar
św. Jacka"
II Powiatowy Turniej
Tańca Towarzyskiego

13.06.2017

Patronat
Medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

cze-17

Gadżety
promocyjne

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

25-lecie powstania koła
PSD w Strzelach
Opolskich

18.11.2017

Gadżety
promocyjne

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa
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24. Opolski Związek
Skata

Otwarte Mistrzostwa 03.09.2017
Opolszczyzny w skacie

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

25. Klub Sportowy
"Unia"
Kolonowskie
26. Miejsko- Gminny
Ośrodek
Działalności
Kulturalnej w
Ujeździe
27. Stowarzyszenie
ROD im. "40lecia" w
Strzelcach
Opolskich
28. Śląskie
Stowarzyszenie
Kajakowe
"Wiking"
29. Leśnicki Ośrodek
Kultury i Rekreacji

Festyn z okazji 70-lecia KS
"Unia" Kolonowskie

29.07.2017

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

lokalna

Dożynki Gminne

10.09.2017

Bezpłatny
patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

35-lecie istnienia oraz 120- 03.09.2017
lecie Ogrodnictwa
Działkowego w Polsce

Nagroda
rzeczowa
(grawerton)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

lokalna

30. Zarząd
Powiatowy ZOSP
RP w Strzelcach
Opolskich

XXII Ogólnopolski Spływ
Kajakowy rzeką Mała
Panew

15.0917.09.2017

100,00 zł

0,00 zł

62,34 zł

0,00 zł

regionalna

"Leśnicka piątka" &
"800 metrów na 800 lat"

23.09.2017

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

regionalna

Powiatowe Zawody 30.09.2017
Sportowo- Pożarnicze
Seniorów oraz eliminacje
do Mistrzostw
Województwa
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP wg
regulaminu CTiF

4 000,00 zł

544,00 zł

3 455,28
zł

0,00 zł

powiatowa
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31.

Sekcja Skata LZS
Otmice
32. Biblioteka i
Centrum Kultury
w Kolonowskiem
33. Powiatowe
Centrum
Kultury w
Strzelcach
Opolskich
34. Zarząd
Powiatowy ZOSP
RP w Strzelcach
Opolskich
35. Koło
Towarzystwa
Przyjaciół Lasu
"Dolina Małej
Panwi" w
Zawadzkiem
36. Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawne
j „Ognik”

VI Grand Prix Opolskiego
Związku Skata
III Staniszczańskie
Wieczory Adwentowe

05.11.2017

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

Patronat
medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

Patronat
honorowy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

08.12.2017

3 000,00 zł

0,00

0,00

3000,00

powiatowa

V Cross Doliny Małej 2017-09-30
Panwi- "W pogoni za
bobrem"

800,00 zł

0,00 zł

800,00 zł

0,00 zł

regionalna

300,00 zł

200,00

0,00

95,98

powiatowa

Konkurs "Co wiecie o
powiecie?

Powiatowy Przegląd
Kronik Strażackich

"Mikołajki 2017"

2017-12-09
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22 100,00 zł

2 701,04 zł

15 036,58
zł

4 194,12
zł

ŁĄCZNIE
22 100,00 zł 21 931,74 zł

Przygotował: Zespół ds. Promocji Powiatu
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REALIZACJA ZADANIA PN.
„PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO w 2017r. ”

Osiągnięte wskaźniki w roku 2017
7. liczba otwartych konkursów ofert
8. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
9. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych:

1
6

otwarty konkurs ofert
zrealizowane
rozwiązane
zerwane
unieważnione
aneksowane

1
1
0
0
0
0

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

0
0
1
1

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

nazwa zadania publicznego

dział

rozdział

kwota

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
w 2017 roku

755
Wymiar
sprawiedliwości

75515
Nieodpłatna
pomoc prawna
i informacja
prawna

60 725,88 zł
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Na mocy zawartej umowy, zadanie polegające na: udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Strzeleckiego w 2017 r. ( powierzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze
Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku w gminach Ujazd, Kolonowskie, Izbicko oraz Leśnica) zostało
powierzone Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą przy ul.
Dubois 18/3 w Opolu.
W ofercie Stowarzyszenie OPPEN zobowiązało się do udzielania porad we wskazanych przez Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej codziennie od poniedziałku
do piątku po 4 godziny dziennie. Udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej stowarzyszenie
weryfikowało, czy beneficjenci należą do grona osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz raportowało o katalogu osób uprawnionych. Nieodpłatna pomoc była
świadczona przez osoby uprawnione tj. w szczególności przez adwokatów i radców prawnych, z
zachowaniem rzetelności, profesjonalizmu oraz z zapewnieniem ochrony danych osobowych 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 . W trakcie
roku 2017 Stowarzyszenie OPPEN podsumowało realizację zadania, w tym na terenie powiatu przez
organizację spotkania eksperckiego, bądź poprzez przygotowanie opracowania naukowego w
przedmiocie wyników oraz założeń realizacji zadania. Po uzgodnieniach ze Starostwem Stowarzyszenie
OPPEN gotowe było podjąć działania mające na celu edukację prawną poprzez organizację zajęć
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte przez Stowarzyszenie OPPEN poprzez:
 umożliwienie osobom zainteresowanym kompleksowej pomocy prawnej, zwłaszcza dla osób
najuboższych i nieporadnych,
 zwiększenie dostępności profesjonalnego poradnictwa prawnego dla lokalnej społeczności, w
tym poprzez promocję punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w formie ulotek rozesłanych na
terenie powiatu,
 zwiększenie świadomości prawnej beneficjentów, którzy skorzystali z pomocy,
 zinstytucjonalizowanie edukacji
prawnej, poprzez
zajęcia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
 podjęcie aktywnych działań przez beneficjentów (ich usprawnienie), w których toku zgłosili się
po poradę prawną,
 usprawnienie postępowań na etapie przedsądowym,
 monitoring osób nieuprawnionych (zewidencjonowano na przestrzeni roku liczbę osób, które
nie były uprawnione do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych
Skale podjętych działań w celu osiągnięcia rezultatu, przedstawia się następująco:
z ramienia Stowarzyszenia OPPEN dyżury pełniło na stałe rotacyjnie 4 prawników
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie odpowiednio:
 poniedziałek 8.00-12.00 (Gmina Ujazd),
 wtorek 8.00-12.00 i środa 14 -18.00 (Gmina Leśnica),
 czwartek 7.00-11.00 (Gmina Kolonowskie)
 piątek 7.30-11.30 (Gmina Izbicko).
Łącznie udzielono 161 porad w zakresie przedmiotowym określonym w ustawie, do punktu zgłosiły
się również 22 osoby nieuprawnione.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
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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 25 stycznia 2018 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
Stowarzyszenie OPPEN zobowiązało się do wniesienia wkładu własnego w realizację zadania w
wysokości 3 840 zł w tym:
a) 600 zł obsługa księgowa projektu,
b) 3 240 zł z czego kwota 1 440 zł przewidziana była na poniesienie kosztów obsługi zadania
polegającego na wykonaniu czynności o charakterze kontrolnym, sprawozdawczym i
administracyjnym, zaś 1800 zł przewidziana była dla poniesionych kosztów związanych z
obsługą prawną projektu.
Na dowód poniesienia w/w kosztów zostały przedłożone oświadczenia członków stowarzyszenia
pracujących społecznie dotyczące świadczenia w/w działań oraz wyliczenie wartości wykonanej pracy.
Podsumowując uznać zatem należy, iż w/w podmiot wywiązał się z zobowiązania wynikającego z oferty.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PONIŻEJ WYMIENIONYCH
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w roku 2017

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

2 213 454,00 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

2 098 483,00 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 2017: 2 098 483,00 zł
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2019
Umowa nr 342/2016 z dnia 30.12.2016 r.
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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
2. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30 dni po zakończeniu
roku budżetowego
3. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 25.01.2018 r.
Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830
4. Kwota przekazanej dotacji: 2 098 483,00 zł
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 2 098 483,00 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
Niepełnosprawnych
Intelektualnie
w
Zawadzkiem
–
110
osób
KWOTA DOTACJI W ROKU 2017: 2 213 454,00 zł
Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2019
Umowa nr 341/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Osób
płci

Dorosłych
męskiej”.

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, 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
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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): 25.01.2018 r.
Klasyfikacja budżetowa - dział 852, rozdział 85202, paragraf 2830
4. Kwota przekazanej dotacji: 2 213 454,00 zł
5. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym w
procedurze): 2 213 454,00 zł
6. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK

Zestawienie wskaźników
Konkurs ogłoszony został w roku 2016 – 0d dnia 21.10.2016
Umowy z wykonawcami podpisane zostały w dniu 30 grudnia 2016 r.

do

dnia

14.11.2016.

Osiągnięte wskaźniki w 2017 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

4 311 937,00 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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