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 2019 rok.

Wprowadzenie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.
688, 1570, 2020) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 24 sierpnia 2018r. podjęła uchwałę
Nr XLVI/324/18 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z
Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2019 rok.
Projekt Programu został poddany konsultacjom w dniach od 23 lipca 2018 r. do
6 sierpnia 2018 r. 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 2010 r. 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 dniu 3 sierpnia 2018 r. Powiatowa Rada Działalności
Pożytku Publicznego w Opocznie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
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. 16.08.2018 r.
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 30 stycznia 2019r. podjęła uchwałę
Nr IV/33/19 zmieniającą uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego

z

Organizacjami

Pozarządowymi

oraz

Innymi

Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok.
Powyższe zmiany wynikają z wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opocznie dotyczącego wprowadzania do Rocznego Programu kwoty 2.000,00 zł. na
zadanie

„Wypożyczalnia

sprzętu

rehabilitacyjnego

dla

mieszkańców

powiatu

opoczyńskiego”, w związku z realizacją przez Gminę Opoczno projektu „CUS – Centrum
Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Powyższe zmiany zostały

poprzedzone konsultacjami społecznymi. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od
9 stycznia 2019 r. do 23 stycznia 2019 r.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto projekt uchwały
w dniu 18 stycznia 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę
Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie.
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 sierpnia 2019r. podjęła uchwałę
Nr XI/94/19 zmieniającą uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego

z

Organizacjami

Pozarządowymi

oraz

Innymi

Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok.
Powyższe

zmiany miały na

celu

urzeczywistnienie

zasady pomocniczości

umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez wzmocnienie rodziny jako
podstawowej wspólnoty obywateli i komórki społecznej oraz zapewnienie jej ochrony.
Powyższe zmiany zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi. Konsultacje zostały
przeprowadzone w terminie od 22 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto projekt uchwały
w dniu 26 lipca 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności
Pożytku Publicznego w Opocznie.

Realizacja Programu

Celem

głównym

Rocznego

Programu

Współpracy

Powiatu

Opoczyńskiego

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku

Publicznego

na

2019

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.

poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

2.

wspieranie i umocnienie roli organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu,

3.

aktywizację 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 2019 r. 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 2019 r. miała charakter
finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa
W ramach współpracy finansowej dnia 21 lutego 2019 r. 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 dnia15 marca
2019r.
W dniu 21.02.2019 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 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
15/48/19 oraz Uchwałą Nr 15/49/19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 8 marca 2019 r.
weszli pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie, jako przedstawiciele organu
wykonawczego.
W dniu 19 marca 2019 r. Komisja Konkursowa dokonała otwarcia złożonych przez
organizacje pozarządowe ofert. Na konkurs z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
wpłynęło 6 ofert. Na konkurs z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wpłynęły
2 oferty. Oferty zostały ocenione w dwóch etapach obejmujących: ocenę formalną i ocenę
merytoryczną. Pozytywne uzyskanie oceny formalnej pozwoliło na przejście do etapu
drugiego tj. oceny merytorycznej.
W dniu 25 marca 2019 r. po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Konkursowej,
zawartymi w protokołach, Zarząd Powiatu Opoczyńskiego Uchwałą Nr 17/54/19 oraz
Uchwałą Nr 17/55/19 zatwierdził wybór ofert. W dniu 15 kwietnia 2019r. podpisano umowy
o

wsparcie

realizacji

zadań

publicznych

między

Powiatem

Opoczyńskim

a organizacjami pozarządowymi.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Powiat Opoczyński na realizację
zadań w 2019 roku, z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynosiła 40.000,00 zł.
(wykonanie 37.500,00 zł.), a na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym wynosiła 30.000,00 zł.

Zadania nadzorowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie w 2019 roku.
Podstawa prawna realizacji zadań: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020).

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”

Data
i nr umowy

Umowa Nr
1/2019/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

Przyznana
dotacja
na realizację zadania
publicznego

6.000,00 zł.

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

„Promowanie zdrowia i
pomoc kobietom
niepełnosprawnym po
przebytej chorobie
nowotworowej poprzez:
rehabilitację leczniczą,
terapię indywidualną i
leczniczą, organizację
zajęć”

Tytuł zadania:
„Dążenie do sprawności”
,,Prowadzenie działań
3. Stowarzyszenie
Drzewickie Centrum rehabilitacyjnych oraz
wspieranie i
Wolontariatu
„Ofiarna Dłoń” z
wyrównywanie szans
siedzibą w Drzewicy, osób niepełnosprawnych,
ul. Stanisława
zagrożonych
Staszica 5, 26-340
wykluczeniem
Drzewica
społecznym w gminie
Drzewica”

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

Tytuł zadania:
,,Rehabilitacja społeczna
i zdrowotna osób z
niepełnosprawnością
2019”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niewidomych”
Tytuł zadania:
,,Wzrok niewidomych”
„Organizowanie i
prowadzenie ośrodka
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
psychicznie i fizycznie,
przewlekle chorej”
Tytuł zadania:
„Daj szansę”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niepełnosprawnych w
gminie Żarnów”
Tytuł zadania:
„Niepełnosprawni w
gminie Żarnów”

Umowa Nr
2/2019/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

6.000,00 zł.

Umowa Nr
3/2019/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

3.000,00 zł.

Umowa Nr
4/2019/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

Umowa Nr
5/2019/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

Umowa Nr
6/2018/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

4.000,00 zł.

15.000,00 zł.

3.500,00 zł

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, 26300 Opoczno

„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
7/2019/OŚZ
zawarta w dniu
15 kwietnia
2019r.

25.000,00 zł.

REZYGNACJA

5.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadań zawarte zostały w załączniku Nr 1 do
sprawozdania.
W Rocznym Programie Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na
2019 rok, na zadanie ,,udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie
świadomości prawnej społeczeństwa” planowano przeznaczyć środki w wysokości
198.000,00 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 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2019”, w wyniku którego
realizacja zadania powierzona została Fundacji HONESTE VIVERE ul. Amałowicza – Tatara
7, 04-474 Warszawa. Fundacja Honeste Vivere podpisała w dniu 14.12.2018r. umowę Nr.
2/2018 z Powiatem Opoczyńskim. Termin realizacji ww. zadania dotyczy okresu realizacji

zadania od 01.01.2019r do 31.12.2019r. Koszt całkowity zadania w tym dotacji wyniósł
190.025,00 zł.
W Rocznym Programie Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na
2019 rok, na zadanie ,,wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” planowano
przeznaczyć środki w wysokości 591.952,00 zł., na prowadzenie całodobowych placówek
opiekuńczo – wychowawczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na
realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pt. ,,Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” w 2019 roku otrzymało kwotę
2.000,00 zł (kwota ta w całości została rozdysponowana na zakup środków czystości oraz
materiałów biurowych).
W 2019 roku Fundacja ,,Dar dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym na
prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego im.
Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach otrzymała środki w wysokości 323 855,67,00 zł
(wykonanie 319.707,91 zł, plan 327.896,00zł). Ponadto Fundacja ,,Dar dla Potrzebujących”
na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Mroczkowie
Gościnnym w 2019 roku otrzymała środki w wysokości 302.976,00 zł (wykonanie
283.719,85 zł, plan 317.976,00 zł).
Współpraca pozafinansowa
W dniu 22 maja 2019 odbył się XI Powiatowy Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych w Opocznie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do hali
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Tam na uczestników czekał poczęstunek.
Podczas części oficjalnej nie zabrakło podziękowań dla instytucji, które każdego dnia
pomagają osobom niepełnosprawnym. Na ich ręce starostowie złożyli pamiątkowe dyplomy
i kwiaty. Odczytano list gratulacyjny w imieniu Wojewody Łódzkiego. Coroczne obchody ku
czci osób, cierpiących na skutek różnych dysfunkcji natury zdrowotnej, dają możliwość, aby
udowodnić, jak bardzo niesłuszne stereotypy wciąż ,,pokutują” w naszym społeczeństwie –
pisał do zgromadzonych Wojewoda Rau. W 2019 roku przyznano również wyróżnienia
specjalne- Tytuł Człowieka O Godnym Sercu. Po raz pierwszy otrzymały je osoby, które są
ambasadorami spraw niepełnosprawnych i skutecznie działają na rzecz poprawy ich sytuacji.
W 2019 roku nagrodzeni zostali : Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa
Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Ksiądz Jerzy Cedrowski,
Ksiądz Mieczysław Głogowski, Ksiądz Jacenty Wolski, Przewodniczący Organizacji
Pozarządowych Joanna Duda, Zofia Dębowska, Włodzimierz Pomykała, Prezesi Biznesu

Jolanta Nowakowska, Stanisław Tępiński, Krzysztof Rzeźnik oraz Pani Ewa Czyżewska. Nie
zabrakło także części artystycznej. Osoby niepełnosprawne potrzebują tego typu spotkań,
podkreślała Zofia Dębowska z fundacji Uśmiech Dziecka to Nasz Cel. Spotkanie osób
niepełnosprawnych zakończyła wspólna zabawa i poczęstunek bigosem. Na koniec zostały
złożone podziękowania za pomoc przy organizacji wydarzenia dyrekcji i pracownikom
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

L
P
.
1.

2.

NAZWA ZADANIA

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

„Promowanie
zdrowia i pomoc
kobietom
niepełnosprawnym
po przebytej
chorobie
nowotworowej
poprzez: rehabilitację
leczniczą, terapię
indywidualną i
leczniczą, organizację
zajęć”
Tytuł zadania:
,,Dążenie do
sprawności”

PODSTAWA
PRAWNA
REALIZACJI
ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r. o
działalności
pożytku
publicznego i
o
wolontariacie
(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)
ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r. o
działalności
pożytku
publicznego i
o
wolontariacie

WYKONAWCA

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

DATA
I NR
UMOWY
15.04.2019r.

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

DATA
ZŁOŻENIA
SPRAWOZDANIA

KOSZT
CAŁKOWTY,
W TYM
DOTACJA

15.04.201916.12.2019

23.12.2019r.

7.249,88 zł.

Nr
1/2019/OŚZ

Stowarzyszenie
15.05.2019r.
Opoczyński Klub
Amazonek „OKA” z Nr
siedzibą w
2/2019/OŚZ
Opocznie ul.
Kopernika 3 A, 26300 Opoczno

dotacja:
6.000,00 zł.

15.04.201916.12.2019

28.10.2019r.

22.950,00 zł.
dotacja:
6.000,00 zł.

ZASIĘG

gminny

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

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych

(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)
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3.

4.

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych
oraz wspieranie
i wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
w gminie Drzewica”
Tytuł zadania:
„Rehabilitacja
społeczna i
zdrowotna osób z
niepełnosprawnością
2019”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niewidomych”
Tytuł zadania:
„Wzrok
niewidomych”

5.

„Organizowanie i
prowadzenie ośrodka
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
psychicznie i
fizycznie, przewlekle
chorej”

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)

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

15.04.2019r.

15.04.201916.12.2019

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)
ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie

Stowarzyszenie
15.04.2019r.
Polski Związek
Niewidomych,
Nr
Okręg Łódzki,
4/2019/OŚZ
Zarząd Koła w
Opocznie ul.
Norwida 2, 26-300
Opoczno,

15.04.201916.12.2019

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

15.04.201916.12.2019

16.01.2020r.

Nr
3/2018/OŚZ

15.04.2019r.
Nr
5/2019/OŚZ

3.863,00
dotacja:
3.000,00 zł.

13.01.2020r.

4.977,00 zł.
dotacja:
4.000,00 zł.

15.01.2020r.

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych

16.700,00zł

powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
dotacja:
Niepełnosprawnych
15.000,00 zł.
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6.

Tytuł zadania:
„Daj szansę”

(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)

„Prowadzenie
działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niepełnosprawnych
w gminie Żarnów”.

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)

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

15.04.2019r.

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)

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

15.04.2019r.

Tytuł zadania:
„Niepełnosprawni w
gminie Żarnów”

7.

„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”

15.04.201916.12.2019

15.01.2020r.

Nr.
6/2019/OŚZ

Nr
7/2019/OŚZ

4.300,00 zł.

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

dotacja:
3.500,00 zł.

15.04.201916.12.2019

10.01.2020r.

27.653,00 zł.
dotacja:
25.000,00 zł.
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8.

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”

ustawa z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz. U. z
2018r. poz.
450 z późn.
zm.)

Fundacja „
Interregion ” z
siedzibą w
Opocznie, ul.
Zjazdowa 8, 26300 Opoczno

________
dotacja:
5.000,00zł.

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

REZYGNACJA

Tytuł zadania:
„Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym”

4

