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 2020 rok.

Wprowadzenie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 września 2019r. podjęła
uchwałę Nr XII/105/19 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok.
Projekt Programu został poddany konsultacjom w dniach od 20 sierpnia 2019 r.
do 3 września 2019 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 27 sierpnia 2019 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.
10.09.2019r.

Realizacja Programu
Celem głównym Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2020 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 2020 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,
Współpraca

Samorządu

Powiatu

Opoczyńskiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2020 r. miała charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca finansowa
W ramach współpracy finansowej dnia 22 maja 2020 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 12 czerwca 2020 r.
W dniu 22 maja 2020 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 74/241/20 Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. weszli pracownicy Starostwa Powiatowego
w Opocznie, jako przedstawiciele organu wykonawczego.
W dniu 15 czerwca 2020 r. Komisja Konkursowa dokonała otwarcia złożonych
przez organizacje pozarządowe ofert. Na konkurs z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych wpłynęło 5 ofert. 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
23 czerwca 2020 r. po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Konkursowej, zawartymi
w protokołach, Zarząd Powiatu Opoczyńskiego Uchwałą Nr 76/242/20 zatwierdził
wybór ofert.. W dniu 26.06.2020 r. Komisja Konkursowa dokonała ponownego
rozpatrzenia złożonej oferty przez Stowarzyszenie Drzewickie Centrum Wolontariatu
„Ofiarna Dłoń” w Drzewicy. Po ponownej analizie oferty, Komisja uznała, że oferta
spełnia wymogi formalne oraz merytoryczne. W dniu 30 czerwca 2020 r. po
ponownym

zapoznaniu

się

z

ustaleniami

Komisji

Konkursowej,

zawartymi

w protokołach, Zarząd Powiatu Opoczyńskiego Uchwałą zmieniającą Nr 77/247/20
zatwierdził wybór ofert. W dniu 10 lipca 2020r. podpisano umowy o wsparcie
realizacji zadań publicznych między Powiatem Opoczyńskim a organizacjami
pozarządowymi.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Powiat Opoczyński na
realizację zadań w 2020 roku, z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
wynosiła 27.000,00 zł. (wykonanie 24.000,00 zł.). W związku z panującą w Polsce
pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV 2, konkurs na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym nie został ogłoszony.

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

Wykonawca

Nazwa zadania

1. 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”

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

Tytuł zadania:
„Dążenie do
sprawności amazonek”
„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych oraz
wspieranie i
wyrównywanie szans
osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym w gminie
Drzewica”
Tytuł zadania:
„Wsparcie dla osób z
niepełnosprawnością
oraz osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym”

Data
i nr umowy

Przyznana
dotacja
na realizację
zadania
publicznego

Umowa Nr
1/2020/OŚZ
zawarta w dniu 10
lipca 2020 r.

4.000,00 zł.

Umowa Nr
2/2020/OŚZ
zawarta w dniu 10
lipca 2020 r.

2.000,00 zł.

3. 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”

Umowa Nr
3/2020/OŚZ
zawarta w dniu 10
lipca 2020 r.

4.000,00 zł.

Umowa Nr
4/2020/OŚZ
zawarta w dniu
10 lipca 2020 r.

2.000,00 zł.

Umowa Nr
5/2020/OŚZ
zawarta w dniu 10
lipca 2020 r.

12.000,00 zł.

Tytuł zadania:
„Walka z cukrzycą”
4. Stowarzyszenie
Rodziców i
Opiekunów Osób
Niepełnosprawnyc
h, z siedzibą w
Żarnowie, ul.
Opoczyńska 5, 26330 Żarnów
5. Fundacja
„UŚMIECH
DZIECKA – TO
NASZ CEL” z
siedzibą w
Opocznie, Pl.
Kościuszki 15A, 26300 Opoczno

„Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niepełnosprawnych w
gminie Żarnów”
Tytuł zadania:
„Niepełnosprawni w
gminie Żarnów”
„Organizowanie i
prowadzenie ośrodka
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
psychicznie i fizycznie,
przewlekle chorej”
Tytuł zadania:
„Jesteśmy razem”

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 2020 rok, na zadanie ,,udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa” planowano przeznaczyć środki
w wysokości 202.968,00 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 lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa

obywatelskiego

oraz

edukacji

prawnej,

na

terenie

powiatu

opoczyńskiego w roku 2020”, w wyniku którego nie złożono żadnej oferty, w związku

z czym konkurs został unieważniony. Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wykonanie
zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich
punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu, powierza się adwokatom oraz radcom
prawnym wskazanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie oraz
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Termin realizacji ww. zadania dotyczy
okresu zadania od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Koszt całkowity zadania wyniósł
192 060 zł.
W Rocznym Programie Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na 2020 rok, na zadanie ,,wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej” planowano przeznaczyć środki w wysokości 645.992,00 zł., na
prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
W 2020 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
375.000,00 zł (wykonanie 373.793,26 zł, plan 375.000,00zł). Ponadto Fundacja ,,Dar
dla Potrzebujących” na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu
rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym w 2020 roku otrzymała środki w wysokości
367.000,00 zł (wykonanie 366.266,12 zł, plan 367.000,00 zł).
Od dnia 01.01.2018 r. Fundacja Caritias Diecezji Radomskiej prowadzi
w miejscowości Drzewica, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie zostało
zlecone Fundacji w 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pn. „prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu
opoczyńskiego” w ramach realizacji projektu „CUS- centrum usług społecznych dla
mieszkańców

powiatu

opoczyńskiego”

współfinansowany

ze

środków

Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczno-Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Fundacja od 2018 do 2021
roku otrzymuje po 2.000,00 zł rocznie na prowadzenie wypożyczalni. W 2020 roku
przekazana kwota 2.000,00 zł została w całości rozdysponowana na zakup środków
czystości, środków do dezynfekcji oraz materiałów biurowych.
Od dnia 21 sierpnia 2020 r. Fundacja Caritias Diecezji Radomskiej prowadzi
w miejscowości Paradyż, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie zostało
zlecone Fundacji w 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pn. „prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu

opoczyńskiego” w ramach realizacji projektu „CUŚ – centrum usług środowiskowych
na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja otrzymała
dotację w wysokości 351.662,50 zł, w tym na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
w wysokości 345.100,00 zł oraz na wynagrodzenie dla pracownika wypożyczalni
w wysokości 6.562,50 zł.
Współpraca pozafinansowa
W dniu 18 lutego 2020 r. po raz pierwszy odbyło się Powiatowe Forum
Organizacji Pozarządowych. Motywem przewodnim spotkania była integracja
środowisk działających na rzecz drugiego człowieka oraz podpisanie umowy
dotyczącej utworzenia Centrum Usług Środowiskowych. Umowa została podpisana
przez Fundację „Dar Dla Potrzebujących”, która jest partnerem wiodącym realizacji
projektu, a także przez pozostałych partnerów: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica,
Gmina Paradyż, Gmina Żarnów, Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Fundacja
„Promyk Nadziei” oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka
Medyczna Dom-Med. w Opocznie. W uroczystości wziął udział Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński. Spotkanie miało na celu zaciśnięcie współpracy między
samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Z możliwości przedstawienia swojej
działalności i swojego dorobku, skorzystali: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło
w Drzewicy, DPS Niemojowice, DPS Drzewica, Warsztat Terapii Zajęciowej Żarnów,
Warsztat Terapii Zajęciowej Opoczno, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, Dom
Dziennego Pobytu ”Senior-Wigor” w Niemojowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Opocznie,

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

„Centrum

Edukacji

i Rozwoju” im. Św. Jana Pawła II w Opocznie, Warsztat Terapii Zajęciowej Drzewica,
Fundacja „Dar Dla Potrzebujących”, Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”
Miedznej Drewnianej, Klub Seniora „NIEZAPOMINAJKA” w Opocznie, Hufiec ZHP
Opoczno, Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie. Prezentacje te spotkały się z uznaniem
Pana Wojewody, gości i pozostałych uczestników forum.
Z powodu pojawienia się w Polsce (4 marca 2020 r.) pierwszego
potwierdzonego

przypadku

zakażenia

koronawirusem

SARS-CoV-2

oraz

wprowadzenia na terenie całego kraju stanu epidemii w 2020 r., nie odbył się
Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
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NAZWA ZADANIA

„Promowanie
zdrowia i pomoc
kobietom
niepełnosprawnym
po przebytej
chorobie
nowotworowej
poprzez:
rehabilitację
leczniczą, terapię
indywidualną i
leczniczą,
organizację zajęć”
Tytuł zadania:
,,Dążenie do
sprawności
amazonek”
„Prowadzenie
działań
rehabilitacyjnych
oraz wspieranie
i wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
w gminie Drzewica”

PODSTAWA
PRAWNA
REALIZACJI

WYKONAWCA

DATA
I NR
UMOWY

ustawa z
dnia 24
kwietnia
2003r. o
działalności
pożytku
publicznego i
o
wolontariacie
(Dz. U. z
2020 r. poz.
1057)

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

10.07.2020r.

ustawa z
dnia 24
kwietnia
2003r. o
działalności
pożytku
publicznego i
o
wolontariacie
(Dz. U. z
2020 r. poz.

Stowarzyszenie
Drzewickie
Centrum
Wolontariatu
„Ofiarna Dłoń” z
siedzibą
w Drzewicy , ul.
Stanisława
Staszica 5, 26340 Drzewica

10.07.2020r.

TERMIN
REALIZAC
JI
ZADANIA

DATA
ZŁOŻENIA
SPRAWOZDANI
A

KOSZT
CAŁKOWTY
,
W TYM
DOTACJA

10.07.202025.07.2020

14.08.2020r.

5.000,00 zł.

10.07.202014.12.2020

08.01.2021r.

2.750,00 zł.

Korekta nr 1
13.01.2021r.

dotacja:
2.000,00 zł.

NADZÓR
ZE STRONY
POWIATU

powiatowy

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnyc
h

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnyc
h

dotacja:
4.000,00 zł.

Nr
1/2020/OŚZ

Nr
2/2020/OŚZ

ZASIĘG

Korekta nr 2
18.01.2021r.

1

3
.

4
.

Tytuł zadania:
„Wsparcie dla osób
z
niepełnosprawności
ą oraz osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym”

1057)

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

ustawa z
dnia 24
kwietnia
2003r. o
działalności
pożytku
publicznego i
o
wolontariacie
(Dz. U. z
2020 r. poz.
1057)
ustawa z
dnia 24
kwietnia
2003r. o
działalności
pożytku
publicznego i
o
wolontariacie
(Dz. U. z
2020 r. poz.
1057)
ustawa z
dnia 24
kwietnia
2003r. o
działalności

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

5
.

„Organizowanie i
prowadzenie
ośrodka
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków,
Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego w
Łodzi, ul. Nowa
30/32, Koło w
Drzewicy, ul.
Szkolna 34, 26340 Drzewica

10.07.2020r.

Stowarzyszenie
Rodziców i
Opiekunów Osób
Niepełnosprawny
ch w Żarnowie ul.
Opoczyńska 5,
26-330 Żarnów

10.07.2020r.

Fundacja
„UŚMIECH
DZIECKA – TO
NASZ CEL” z
siedzibą w

10.07.2020r..

10.07.202014.12.2020

16.12.2020r.

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnyc
h

gminny

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnyc
h

powiatowy

Wydział Ochrony
Środowiska,
Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnyc

dotacja:
4.000,00 zł.

Nr
3/2020/OŚZ

10.07.202014.12.2020

08.01.2021r.

2.450,00 zł.
dotacja:
2.000,00 zł.

Nr
4/2020/OŚZ

Nr
5/2020/OŚZ

4.453,60 zł.

10.07.202014.12.2020

14.01.2021r.

13.570,00 zł.
dotacja:
12.000,00 zł.

2

niepełnosprawnej
psychicznie i
fizycznie, przewlekle
chorej”
Tytuł zadania:
„Jesteśmy razem”

pożytku
publicznego i
o
wolontariacie
(Dz. U. z
2020 r. poz.
1057)

Opocznie Pl.
Kościuszki 15 A,
26-300 Opoczno

h

3

