Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa
Powiatowego w Opocznie

Sprawozdanie
z realizacji:

Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego
na 2016 rok.

Wprowadzenie
Rada Powiatu Opoczyńskiego na Sesji w dniu 9 listopada 2015r. podjęła
uchwałę nr XII/92/15 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.
Projekt Programu został poddany konsultacjom w dniach od 12 października
2015r. do 26 października 2015r. Projekt programu wraz z formularzem zamieszczony
został na :
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie,
- stronie internetowej: www.opocznopowiat.pl,
- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Opoczyńskiego.
Konsultacje były przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/297/10 Rady
Powiatu w Opocznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawnych.
Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz
wnoszenia uwag do przygotowanego projektu. Z przebiegu konsultacji sporządzono
informację określającą jej wynik. Informacja ta została podana do wiadomości na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.

Realizacja Programu
Celem głównym Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2016 rok było wspieranie organizacji pozarządowych
w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpłynęło na kształtowanie ładu
społecznego w środowisku lokalnym i przyczyniło się do budowania partnerstwa
pomiędzy administracją powiatu, a podmiotami pozarządowymi.
Cel
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potrzeb

społecznych,
2. wspieranie i umocnienie roli organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadających zadaniom
powiatu,
3. aktywizacja społeczności lokalnej,
4. tworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania
organizacji pozarządowych,
5. osiąganie jak najlepszych efektów przy realizacji zadań publicznych
powiatu,
6. podnoszenie

efektywności

wykorzystywania

środków

publicznych

przeznaczonych na realizację zadań.
Sprawozdanie uwzględnia w szczególności:
- ilość środków przeznaczonych w 2016r. przez Powiat Opoczyński na realizację
zadań objętych programem,
- ilość ogłoszonych konkursów,
- ilość złożonych ofert,
- ilość zawartych umów.
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dotyczyła zadań publicznych
z zakresu:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- przeciwdziałania patologiom społecznym.

Współpraca finansowa
W ramach współpracy finansowej dnia 11 stycznia 2016r. zostały ogłoszone
przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych. Konkursy dotyczyły realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Oferty można było
składać do dnia 3 lutego 2016r.
W dniu 21.01.2016r. Zarząd Powiatu ogłosił nabór przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy
w Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych. W związku z nie zgłoszeniem kandydatów z organizacji
pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej w skład Komisji opiniującej oferty
zgodnie z Uchwałą Nr 52/172/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 lutego
2016r. weszli pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie, jako przedstawiciele
organu wykonawczego.
W dniu 12 lutego 2016r. Komisja Konkursowa dokonała otwarcia złożonych
przez organizacje pozarządowe ofert. Na konkurs z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych wpłynęło 9 ofert. Na konkurs z zakresu przeciwdziałanie
patologiom społecznym wpłynęły 2 oferty. Oferty zostały ocenione w dwóch etapach
obejmujących: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Pozytywne oceny formalnej
pozwoliły na przejście do etapu drugiego tj. oceny merytorycznej. Wszystkie oferty
uzyskały pozytywne opinie oceny formalnej i merytorycznej.
W dniu 2 marca 2016r. po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Konkursowej,
zawartymi w protokołach, Zarząd Powiatu Opoczyńskiego Uchwałą Nr 55/180/16
zatwierdził wybór ofert. W dniu 3 marca 2016r. podpisano umowy o wsparcie realizacji
zadań publicznych między Powiatem Opoczyńskim a organizacjami pozarządowymi.
W dniach od 1 sierpnia 2016r. do 31 października 2016r. we wszystkich organizacjach
pozarządowych z którymi Zarząd Powiatu Opoczyńskiego zawarł umowy, zostały
przeprowadzone kontrole przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia
i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie. Podczas kontroli nie
stwierdzono uchybień w realizacji zadań publicznych wspieranych przez Zarząd
Powiatu Opoczyńskiego w 2016r. Protokoły z kontroli zostały podpisane przez
pracowników

kontrolujących

ww.

wydziału

oraz

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych. Protokoły te przekazano do Wydziału Organizacyjnego, Zamówień
Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opocznie. Wysokość
środków finansowych przeznaczonych przez Powiat Opoczyński na realizację zadań w
2016 roku, z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynosiła 40.000,00 zł., a na
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wynosiła
30.000,00 zł. ( łącznie daje to kwotę 70.000,00 zł.)

Zadania nadzorowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie w 2016r.
Podstawa prawna realizacji zadań: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)

Wykonawca

Nazwa zadania

1.Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków, Zarząd
Oddziału
Wojewódzkiego w Łodzi,
ul. Nowa 30/32, Koło w
Drzewicy, ul. Szkolna 34,
26-340 Drzewica

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na rzecz
diabetyków w gminie
Drzewica i w gminie
Opoczno”
Tytuł zadania:
„Walka z cukrzycą”

2. Stowarzyszenie
Działające na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
BUDZIMY NADZIEJE,
z siedzibą w Drzewicy,
ul. Słowackiego 4,
26-340 Drzewica

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych oraz
wspieranie i wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie
Drzewica”
Tytuł zadania:
„Pełniejsza Sprawności”
„Promowanie zdrowia
i pomoc kobietom
niepełnosprawnym po
przebytej chorobie
nowotworowej poprzez:
rehabilitację leczniczą,
terapię indywidualną
i leczniczą, organizację
zajęć”
Tytuł zadania:
„Sprawne Amazonki”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na rzecz
osób niewidomych”
Tytuł zadania:
,,Wzrok niewidomych”

3. .Stowarzyszenie
Opoczyński Klub
Amazonek „OKA”
z siedzibą w Opocznie,
ul. Kopernika 3A, 26-300
Opoczno

4. Stowarzyszenie
Polski Związek
Niewidomych, Okręg
Łódzki, Zarząd Koła w
Opocznie,
ul. Norwida 2,
26-300 Opoczno

5. Fundacja „UŚMIECH
DZIECKA - TO NASZ
CEL” z siedzibą w
Opocznie, Pl. Kościuszki
15A, 26-300 Opoczno

6. Fundacja „OSTOJA”
im. Siostry Klaryski
Stanisławy z Opoczna
z siedzibą w Opocznie,

„Organizowanie i
prowadzenie ośrodka
rehabilitacyjnego dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
psychicznie i fizycznie,
przewlekle chorej”
Tytuł zadania:
„Zróbmy to razem”
„Wspieranie osób
niepełnosprawnych
w gminie Opoczno poprzez
organizowanie zajęć

Data
i nr umowy

Przyznana dotacja
na realizację
zadania
publicznego

Umowa Nr
1/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

6.000,00 zł.

Umowa Nr
2/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

1.500,00 zł.

Umowa Nr
3/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

6.000,00 zł.

Umowa Nr
4/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r

4.000,00 zł.

Umowa Nr
5/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

14.000,00 zł.

Umowa Nr
6/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

2.000,00 zł.

ul. Westerplatte 2,
26-300 Opoczno
7. Stowarzyszenie
Drzewickie Centrum
Wolontariatu
„OFIARNA DŁOŃ” z
siedzibą w Drzewicy, ul.
Stanisława Staszica 5,
26-340 Drzewica

8. Fundacja
„INTERREGION”, z
siedzibą w Opocznie,
ul. Jana Sobieskiego 1,
26-300 Opoczno

9. Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów
Osób
Niepełnosprawnych,
z siedzibą w Żarnowie,
ul. Opoczyńska 5,
26-330 Żarnów
10. Polski Komitet
Pomocy Społecznej,
Zarząd Okręgowy
w Łodzi, Zarząd Miasta
i Gminy w Opocznie,
Pl. Kilińskiego 7, 26-300
Opoczno

11. Fundacja
„INTERREGION”, z
siedzibą w Opocznie,
ul. Jana Sobieskiego 1,
26-300 Opoczno

grupowych”
Tytuł zadania:
„Działania terapeutyczne dla
osób niepełnosprawnych”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych oraz
wspieranie i wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie
Drzewica”
Tytuł zadania:
„Rehabilitacja Społeczna
Osób Niepełnosprawnych
2016”

„Działania na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i
społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie
Opoczno”
Tytuł zadania:
„Aktywizacja w ramach
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych w rynku
pracy”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na rzecz
osób niepełnosprawnych
w gminie Żarnów”
Tytuł zadania:
„Niepełnosprawni w gminie
Żarnów”
„Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom i
młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
w czasie pozalekcyjnym
alternatywą wobec
uzależnień i przemocy
w wymiarze 8 godzin
dziennie w gminie Opoczno.”
Tytuł zadania:
„Świetlica Środowiskowa
„Pinokio”
,,Stwarzanie warunków
rozwoju dzieciom i
młodzieży ze środowisk
zagrożonych demoralizacją
poprzez wyzwalanie i
wspieranie inicjatyw w
dziedzinie wychowania,
opieki i pracy socjalnej w
gminie Opoczno”
Tytuł zadania:
„Przeciwdziałanie
patologiom społecznym”

Umowa Nr
7/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

1.500,00 zł.

Umowa Nr
8/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r..

2.500,00 zł.

Umowa Nr
9/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

2.500,00 zł.

Umowa Nr
10/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r.

25.000,00 zł.

Umowa Nr
11/2016/OŚZ.II.
zawarta w dniu
3 marca 2016r..

5.000,00 zł.

W dniu 20 maja 2016 roku Powiat Opoczyński zorganizował spotkanie
integracyjne środowisk osób niepełnosprawnych pod nazwą
Godności

Osób

odprawiona

w

Niepełnosprawnych”.
intencji

środowisk

Uroczystości
i

osób

„Powiatowy Dzień

poprzedziła

niepełnosprawnych

masza
w

święta

kolegiacie

św. Bartłomieja w Opocznie. Następnie uroczystości były kontynuowane w Miejskim
Domu Kultury. Jako pierwsi zaprezentowali się na scenie uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Drzewicy. Wspólnie z opiekunami pod czujnym okiem Pani Aliny Szymańskiej
– instruktorki tańca z Regionalnego Centrum Kultury zatańczyli tradycyjny staropolski taniec
– Polonez. Następnie Starosta Opoczyński Józef Róg wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu
Marią Barbarą Chomicz wręczyli różę i list gratulacyjny organizacjom i fundacjom z naszego
powiatu za pełne zaangażowanie w pracę i działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy,
Pan starosta podziękował również za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego
człowieka. W imieniu organizacji i fundacji głos zabrał Pan Włodzimierz Pomykała prezes
Związku Diabetyków z Drzewicy. Podczas tegorocznych obchodów wystąpił również znany i
niezwykle utalentowany tenor Krzysztof Marciniak wraz z mezzosopranistką Agnieszką
Makówką przy akompaniamencie Ewy Szpakowskiej. Artyści na co dzień współpracują z
Teatrem Wielkim w Łodzi. Na koniec uroczystości w MDK układy taneczne zaprezentowała
grupa taneczna Zahra Fitness działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie
pod kierunkiem instruktorki Katarzyny Niewadzi.
Po raz kolejny okazało się, że warto i należy organizować takie przedsięwzięcie.
Reakcja publiczności po każdym z występów i radość na twarzach uczestników spotkania
potwierdzają to w pełni.
W 2016 r. Powiat Opoczyński przystąpił do realizacji zadania ,,Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016”, realizacja
obowiązków wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz.1255 z późn.zm.).
W ramach realizacji ww. zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa pod nazwą ,,Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016”, w wyniku
którego realizacja zadania powierzona została Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy.
W związku z powierzeniem realizacji tego zadania przeprowadzone zostały w 2016 roku

kontrole jego realizacji przez Fundację HONESTE VIVERE, które nie wykazały
nieprawidłowości w realizacji powierzonego do realizacji zadania publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego zadania
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