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 2017 rok.

Wprowadzenie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.
1817 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 31 sierpnia 2016r. podjęła uchwałę
nr XXII/156/16 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok.
Projekt Programu został poddany konsultacjom w dniach od 7 lipca 2017r. do 21
lipca 2017r. 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. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono
żadnych uwag do projektu. Z przebiegu konsultacji sporządzono informację określającą
jej wynik. Informacja ta została podana do wiadomości na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Opocznie w ustawowo określonym terminie, tj. 26.07.2017r.
Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, został
przygotowany projekt uchwały zmieniającej Roczny Program Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego

z

Organizacjami

Pozarządowymi

oraz

Innymi

Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok. Powyższe zmiany zostały
poprzedzone

konsultacjami

społecznymi.

Konsultacje

zostały

przeprowadzone

w terminie od 30 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku
Publicznego w Opocznie.
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 25 września 2017 r. podjęła uchwałę
Nr XXXVI/243/17 zmieniającą uchwałę w sprawie Rocznego Programu

Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok.

Realizacja Programu
Celem głównym Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2017 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

główny

zrealizowany

był

poprzez

realizację

następujących

celów

szczegółowych:
1.

poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

2.

wspieranie i umocnienie roli organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 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 2017r. 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 Samorządu Powiatu Opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. miała
charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca finansowa
W ramach współpracy finansowej dnia 14 lutego 2017r. zostały ogłoszone przez
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
Konkursy

dotyczyły

wsparcia

realizacji

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Oferty można było
składać do dnia 8 marca 2017r.
W dniu 14.02.2017r. 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 97/325/17 oraz Uchwałą Nr 97/326/17 Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego z dnia 10 marca 2017r. weszli pracownicy Starostwa Powiatowego
w Opocznie, jako przedstawiciele organu wykonawczego.
W dniu 13 marca 2017r. Komisja Konkursowa dokonała otwarcia złożonych
przez organizacje pozarządowe ofert. Na konkurs z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych wpłynęło 7 ofert. Na konkurs z zakresu przeciwdziałania
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. Jedna oferta z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych została odrzucona ze względów formalnych,
pozostałe uzyskały pozytywne opinie oceny formalnej i merytorycznej.
W dniu 24 marca 2017r. po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Konkursowej,
zawartymi w protokołach, Zarząd Powiatu Opoczyńskiego Uchwałą Nr 98/329/17 oraz
Uchwałą Nr 98/330/17 zatwierdził wybór ofert. W dniu 3 kwietnia 2017r. podpisano
umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych między Powiatem Opoczyńskim
a organizacjami pozarządowymi.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłosił kolejny
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Oferty można było składać do dnia 19 maja 2017r. W dniu 02
czerwca 2017 r. po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu
Opoczyńskiego Uchwałą Nr 107/365/17 zatwierdził wybór oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Powiat Opoczyński na realizację
zadań w 2017 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 2017r.
Podstawa prawna realizacji zadań: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Wykonawca

Nazwa zadania

1. Stowarzyszenie
Drzewickie Centrum
Wolontariatu
„OFIARNA DŁOŃ” z
siedzibą w Drzewicy,
ul. Stanisława Staszica
5, 26-340 Drzewica

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych oraz
wspieranie i
wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym w gminie
Drzewica”
Tytuł zadania:
„Rehabilitacja Społeczna
Osób Niepełnosprawnych
2017”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na rzecz
diabetyków w gminie
Drzewica i w gminie
Opoczno”
Tytuł zadania:
„Walka z cukrzycą”

2.Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków, Zarząd
Oddziału
Wojewódzkiego w
Łodzi, ul. Nowa 30/32,
Koło w Drzewicy, ul.
Szkolna 34, 26-340
Drzewica
3. Fundacja
„OSTOJA” im. Siostry
Klaryski Stanisławy z
Opoczna
z siedzibą w Opocznie,
ul. Westerplatte 2,

„Wspieranie osób
niepełnosprawnych
w gminie Opoczno
poprzez organizowanie
zajęć grupowych”
Tytuł zadania:
„Działania terapeutyczne

Data
i nr umowy

Przyznana dotacja
na realizację
zadania
publicznego

Umowa Nr
1/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

3.000,00 zł.

Umowa Nr
2/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

6.000,00 zł.

Umowa Nr
3/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

2.500,00 zł.

26-300 Opoczno

dla osób
niepełnosprawnych”

4. Stowarzyszenie
Polski Związek
Niewidomych, Okręg
Łódzki, Zarząd Koła w
Opocznie,
ul. Norwida 2,
26-300 Opoczno
5. Stowarzyszenie
Opoczyński Klub
Amazonek „OKA”
z siedzibą w Opocznie,
ul. Kopernika 3A, 26300 Opoczno

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na rzecz
osób niewidomych”
Tytuł zadania:
,,Wzrok niewidomych”

6. Fundacja
„UŚMIECH DZIECKA TO NASZ CEL” z
siedzibą w Opocznie,
Pl. Kościuszki 15A, 26300 Opoczno

7. Polski Komitet
Pomocy Społecznej,
Zarząd Okręgowy
w Łodzi, Zarząd Miasta
i Gminy w Opocznie,
Pl. Kilińskiego 7, 26300 Opoczno

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

„Promowanie zdrowia
i pomoc kobietom
niepełnosprawnym po
przebytej chorobie
nowotworowej poprzez:
rehabilitację leczniczą,
terapię indywidualną
i leczniczą, organizację
zajęć”
Tytuł zadania:
„Sprawne Amazonki”
„Organizowanie i
prowadzenie ośrodka
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
psychicznie i fizycznie,
przewlekle chorej”
Tytuł zadania:
„Dajmy szansę ”
„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

Umowa Nr
4/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

4.000,00 zł.

Umowa Nr
5/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

6.000,00 zł.

Umowa Nr
6/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

15.000,00 zł.

Umowa Nr
7/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

25.000,00 zł.

Umowa Nr
8/2017/OŚZ
zawarta w dniu
3 kwietnia
2017r.

5.000,00 zł.

patologiom społecznym”

9. Stowarzyszenie
Rodziców i
Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych,
z siedzibą w Żarnowie,
ul. Opoczyńska 5,
26-330 Żarnów

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na rzecz
osób niepełnosprawnych
w gminie Żarnów”
Tytuł zadania:
„Niepełnosprawni w
gminie Żarnów”

Umowa Nr
9/2017/OŚZ
zawarta w dniu
20 czerwca
2017r.

3.500,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadań zawarte zostały w załączniku Nr 1
do sprawozdania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na realizację zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej pt. ,,Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla
mieszkańców powiatu opoczyńskiego” otrzymało kwotę 66.650,00 zł. Natomiast na
zadanie ,,wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” kwotę 346.314,00 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, ogłoszony
został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji ww. zadania pod nazwą
,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego
w roku 2017”, w wyniku którego realizacja zadania powierzona została Fundacji
HONESTE VIVERE z Warszawy. W związku z powierzeniem realizacji tego zadania
przeprowadzone zostały w 2017 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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„Prowadz
enie
punktu
nieodpłat
nej
pomocy
prawnej
na
terenie
Powiatu
Opoczyńs
kiego w
roku
2017”

ustawa z
dnia 5
sierpnia
2015r.
o
nieodpłat
nej
pomocy
prawnej
oraz o
edukacji
prawnej.

Fundacja
Honeste
Vivere z
siedzibą w
Warszawie
ul.
Amałowicz
a -Tatara 7,
04-474
Warszawa

30.11.2
016r.
Nr
1/2016

od dnia:
01.01.20
17r.
do dnia:
31.12.20
17r.

25.01.2018r.

60.725,8
8 zł

powiat
owy

Wydział
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cyjny,
Zamówie
ń
Publiczny
ch i
Zarządza
nia
Kryzyso
wego

Współpraca pozafinansowa
W dniu 19 maja 2017 roku odbył się IX Powiatowy Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych w Opocznie. Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona
w intencji środowisk i osób niepełnosprawnych w kolegiacie św. Bartłomieja
w Opocznie. Następnie uroczystym przemarszem, w otoczeniu radosnej muzyki,
wszyscy zebrani udali się do MDK w Opocznie, w którym odbyła się część artystyczna
spotkania. Druga część uroczystości rozpoczęła się od przemówienia Starosty
Opoczyńskiego Józefa Roga, który skierował słowa wdzięczności do osób, które na co
dzień

zajmują

się

pomocą

osobom

niepełnosprawnym

(prowadzą

fundacje,

stowarzyszenia, wolontariat itp.), następnie wraz z posłem Robertem Telusem,
Przewodniczącą Rady Powiatu Marią Barbarą Chomicz oraz wicestarostą Marcinem
Baranowskim przekazali dla wszystkich tych osób symboliczne róże. Po uroczystych
przemówieniach pani Zofii Dębowskiej z fundacji „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” oraz
Posła na Sejm RP Roberta Telusa, rozpoczęła się najbardziej oczekiwana część
spotkania, czyli występy artystyczno-wokalne, które miały charakter przeglądu
piosenek DISCO POLO. Na scenie zaprezentowali się artyści z Przedszkola
Integracyjnego nr 8 w Opocznie z piosenką zespołu Mig „Wymarzona”, Wojciech Nita uczestnik WTZ z Drzewicy w piosence zespołu Boys „Wolność”, Daniel Rogulski ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „ Centrum Edukacji i Rozwoju”
w Opocznie, który wykonał piosenkę „Na morzu burza hula”, Krystian Sołtys i Krystian
Jurek z WTZ w Żarnowie w piosence „Tańcząca w deszczu”- wraz z grupą taneczną,
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu, którzy opowiedzieli
historię miłosną w rytmie disco polo, Mateusz Feliński z fundacji Interregion Opoczno
w piosence „Lipka Zielona”, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Opocznie w piosence Anny Jantar „Najtrudniejszy pierwszy krok” oraz uczestnicy
WTZ w Opocznie w piosence zespołu Akcent „Życie to są chwile”. Wszyscy artyści
zaprezentowali się wspaniale, wykazując przy tym ogromną odwagę, niezwykły talent

oraz poczucie humoru. Zwieńczeniem spotkania było wspólne zaśpiewanie utworu
„Alleluja”, który przygotowali uczniowie z Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie –
Daniel

Rogulski

oraz

Patrycja

Zakaszewska.

Na

zakończenie

uroczystości

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz oraz wicestarosta Marcin
Baranowski podziękowali wszystkim uczestnikom za wspaniale przygotowane występy
artystyczne oraz przekazali drobne upominki dla wszystkich wykonawców.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

LP.

1.

2.

NAZWA ZADANIA

„Prowadzenie
działań
rehabilitacyjnych
oraz wspieranie
i wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
w gminie Drzewica”
Tytuł zadania:
„Rehabilitacja
społeczna i
zdrowotna osób
niepełnosprawnych
2017”
„Prowadzenie
działań
rehabilitacyjnych na
rzecz diabetyków w
gminie Drzewica i w
gminie Opoczno”
Tytuł zadania:
„Walka z cukrzycą”

PODSTAWA
PRAWNA
REALIZACJI

WYKONAWCA

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z późn.
zm.)

Stowarzyszenie
Drzewickie
Centrum
Wolontariatu
„Ofiarna dłoń” z
siedzibą
w Drzewicy

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z późn.

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków, Zarząd
Oddziału
Wojewódzkiego w
Łodzi, Koło
w Drzewicy
ul. Szkolna 34, 26340 Drzewica

DATA
I NR
UMOWY

KOSZT
TERMIN
DATA
CAŁKOWTY,
REALIZACJI
ZŁOŻENIA
W TYM
ZADANIA SPRAWOZDANIA
DOTACJA

03.04.2017r. 03.04.201731.12.2017
Nr
1/2017/OŚZ

23.01.2018r.

3.579,20 zł.

03.04.2017r. 03.04.201731.12.2017
Nr
2/2017/OŚZ

08.01.2018r.

6.910,97

Korekta
30.01.2018r.

dotacja:
6.000,00 zł.

dotacja:
3.000,00 zł.

ZASIĘG

gminny

NADZÓR
ZE STRONY
POWIATU
Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych.

ul. Stanisława
Staszica 5, 26-340
Drzewica

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

1

zm.)

3.

4.

„Wspieranie osób
niepełnosprawnych
w gminie Opoczno
poprzez
organizowanie zajęć
grupowych”

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
Tytuł zadania:
(Dz. U. z
„Działania
2016r. poz.
terapeutyczne dla
1817 z późn.
osób
niepełnosprawnych” zm.)

Fundacja „Ostoja” 03.04.2017r. 03.04.2017im. Siostry Klaryski
31.12.2017
Stanisławy
z Nr
Opoczna z siedzibą 3/2017/OŚZ
w Opocznie ul.
Westerplatte 2, 26300 Opoczno

16.01.2018r.

„Prowadzenie
działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niewidomych”

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

03.04.2017r. 03.04.201731.12.2017
Nr
4/2017/OŚZ

25.01.2018r.

Stowarzyszenie
Opoczyński Klub
Amazonek „OKA” z
siedzibą w
Opocznie ul.
Kopernika 3 A, 26300 Opoczno

03.04.2017r. 03.09.201709.09.2017
Nr
5/2017/OŚZ

06.10.2017r.

Tytuł zadania:
„Wzrok
niewidomych”

5.

„Promowanie
zdrowia i pomoc
kobietom
niepełnosprawnym
po przebytej
chorobie
nowotworowej
poprzez:
rehabilitację

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z późn.
zm.)
ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z

2.805,85 zł.
dotacja:
2.500,00 zł.

4.786,23 zł.
dotacja:
4.000,00 zł.

17.500,00 zł.
dotacja:
6.000,00 zł.

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

2

leczniczą, terapię
indywidualną
i leczniczą,
organizację zajęć”

2016r. poz.
1817 z późn.
zm.)

Tytuł zadania:
„Sprawne
Amazonki”
6.

7.

„Organizowanie i
prowadzenie
ośrodka
rehabilitacyjnego
dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej
psychicznie i
fizycznie,
przewlekle chorej”
Tytuł
zadania:„Dajmy
szansę”
„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

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z póżn.
zm.)

Fundacja „UŚMIECH
DZIECKA – TO
NASZ CEL” z
siedzibą w
Opocznie Pl.
Kościuszki 15 A, 26300 Opoczno

03.04.2017r. 03.04.201731.12.2017
Nr
6/2017/OŚZ

29.01.2018r.

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z późn.
zm.)

Polski Komitet
Pomocy Społecznej,
Zarząd Okręgowy w
Łodzi, Zarząd
Miasta i Gminy w
Opocznie Pl.
Kilińskiego 7, 26300 Opoczno

03.04.2017r. 03.04.201731.12.2017
Nr
7/2017/OŚZ

25.01.2018r.

17.200,00 zł.
dotacja:
15.000,00
zł.

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

28.234,77 zł.

gminny

dotacja:
25.000,00
zł.

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

3

Opoczno”

8.

9.

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”
„Prowadzenie
działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niepełnosprawnych
w gminie Żarnów”.
Tytuł zadania:
„Niepełnosprawni w
gminie Żarnów”

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z późn.
zm.)

Fundacja „
Interregion ” z
siedzibą w
Opocznie, ul.
Zjazdowa 8, 26-300
Opoczno

03.04.2017r. 03.04.201731.12.2017
Nr
7/2017/OŚZ

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2016r. poz.
1817 z późn.
zm.)

Stowarzyszenie
Rodziców i
Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych
w Żarnowie ul.
Opoczyńska 5, 26330 Żarnów

20.06.2017r. 20.06.201731.12.2017
Nr
9/2017/OŚZ

31.01.2018r.

7.575,14 zł.

Wyjaśnienia:

dotacja:
5.000,00zł.

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

15.02.2018r.

30.01.2018r.

3.950,00 zł.

Korekta:

dotacja:
3.500,00 zł.

13.02.2018r.

4

5

