SPRAWOZDANIE
z realizacji w 2012 roku „Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami upowaŜnionymi do prowadzenia działalności
poŜytku publicznego na lata 2012-2015”

Rada Powiatu w Opocznie na Sesji w dniu 30 listopada 2011 r. podjęła uchwałę w
sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami upowaŜnionymi do prowadzenia działalności
poŜytku publicznego na lata 2012-2015.
Zgodnie z § 11 ww. Programu Starosta ocenia realizację Programu w oparciu o
cząstkowe roczne sprawozdania dyrektorów merytorycznych, składane za dany rok do 31
stycznia kolejnego roku oraz w oparciu o ewentualne bieŜące kontrole.
Na podstawie tych sprawozdań Starosta sporządza projekt Sprawozdania rocznego i
przedkłada go Zarządowi Powiatu nie później niŜ do końca lutego danego roku.
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu w
ustawowo określonym terminie tj. do 30 kwietnia roku przypadającego po roku za który
sporządzono sprawozdanie.
Sprawozdanie winno w szczególności uwzględniać:
-ilość środków przeznaczonych w danym roku przez Powiat na realizację zadań objętych
programem,
-ilość środków własnych przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje je realizujące,
-ilość ogłoszonych konkursów,
-ilość zawartych umów,
-ilość złoŜonych ofert.

Realizacja Programu w roku 2012:

1)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,
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- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym,
- przeciwdziałania patologiom społecznym.
Współpraca ta odbywała się w oparciu o zasady określone w rozdziale III Programu.
Starosta Opoczyński uczestniczył w organizowanych przez organizacje pozarządowe
uroczystościach i konferencjach na których poruszane były problemy społeczne i zdrowotne.
W ramach współpracy finansowej 14 marca i 3 lipca 2012 r. zostały ogłoszone przez
Zarząd Powiatu otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
Pierwszy otwarty konkurs ofert został ogłoszony 14 marca 2012 r. i dotyczył realizacji zadań
z zakresu „Rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Na konkurs wpłynęło 7 ofert (po jednej na
kaŜde zadanie).
Drugi otwarty konkurs ofert został równieŜ ogłoszony 14 marca 2012r. i dotyczył realizacji
zadań z zakresu „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”. Na konkurs wpłynęły 4
oferty(na pierwsze zadanie - 1 oferta, a na drugie zadanie - 3 oferty).
W dniu 24 kwietnia 2012r. Komisje Konkursowe dokonały otwarcia, oceny, a takŜe
sprawdzenia pod względem merytoryczno – finansowym złoŜonych, przez organizacje
pozarządowe, ofert:
- w pierwszym konkursie ofert z zakresu „Rehabilitacji osób niepełnosprawnych” wybrano
5 ofert, 2 oferty zostały uznane za niewaŜne ze względu na to, Ŝe nie spełniały wymogów
formalnych wymaganych w ogłoszonym konkursie ofert,
- w drugim konkursie ofert z zakresu „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” wybrano
2 oferty, 2 oferty zostały uznane za niewaŜne ze względu na to, Ŝe nie spełniały wymogów
formalnych wymaganych w ogłoszonym konkursie ofert.
W dniu 26 kwietnia 2012r.

po zapoznaniu się z

ustaleniami Komisji Konkursowych,

zawartymi w protokołach, Zarząd Powiatu uchwałami Nr 56/172/12 oraz Nr 56/173/12
zatwierdził wybór ofert.
Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu „Rehabilitacji osób
niepełnosprawnych” został ogłoszony przez Zarząd Powiatu w dniu 3 lipca 2012r. Na
konkurs ten wpłynęły 2 oferty, po jednej na kaŜde zadanie.
W dniu 7 sierpnia 2012r. Komisja Konkursowa dokonała otwarcia, oceny, a takŜe
sprawdzenia pod względem merytoryczno – finansowym złoŜonych, przez organizacje
pozarządowe, ofert i wybrała 2 oferty.
W dniu 13 sierpnia 2012r. po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Konkursowej, zawartymi
w protokole, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 70/223/12 zatwierdził wybór ofert.
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W dniach od 13.09.2012r. do 28.09.2012r. we wszystkich organizacjach z którymi
Zarząd Powiatu zawarł umowy zostały przeprowadzone kontrole przez pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego.
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań publicznych wspieranych przez
Zarząd Powiatu.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację, w 2012 r., zadań
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych to 43.500,00 zł., a na realizacją zadań z
zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym to 30.000,00 zł.(razem 73.500,00 zł.).
Ponadto Starostwo Powiatowe finansowało zorganizowanie w dniu 16 maja 2012 r.
obchodów Światowego Dnia Inwalidy pod hasłem „ IV Powiatowe Spotkanie Integracyjne
Środowisk Osób Niepełnosprawnych”. W organizację tego święta włączyły się dyrekcja wraz
z pracownikami Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie, dyrekcja wraz z uczniami
i opiekunami ze Szkoły Specjalnej im. Jana Brzechwy w Opocznie, uczestnicy i pracownicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Opoczna i z Drzewicy, uczestnicy i pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy z Opoczna i z Olszowca, przedstawiciele fundacji,
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu powiatu opoczyńskiego. Przy organizacji
tych

obchodów

pomagali

takŜe

wolontariusze

działający

przy

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.
W ramach współpracy niefinansowej w dniu 21 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno –opłatkowe
dla organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, które
uwieńczone zostało formą podziękowania za trud i wysiłek włoŜony w pracę dla dobra
drugiego człowieka. Pozwoliło ono takŜe na wzajemną wymianę doświadczeń oraz refleksji
nad minionym rokiem i wyzwaniami jakie czekają w obecnym 2013 r.

2)Współpraca Stanowiska ds. Promocji dotyczyła realizacji zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach współpracy finansowej w dniu 12 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu w dniu 26 sierpnia 2012 r. Festiwalu Folkloru „Na Styku Ziemi Łódzkiej,
Mazowsza i Małopolski”. Na konkurs ten wpłynęła 1 oferta.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu w dniu 23 lipca 2012 r.
postanowił zlecić, w drodze umowy, realizację tego zadania Stowarzyszeniu Kultura Ludowa
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Regionu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie (uchwała Zarządu Powiatu Nr 68/207/12 z
dnia 23 lipca 2012r.).
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosiła 22.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w
Opocznie przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego
Sprawozdania.

3)Dodatkowo Zarząd Powiatu przedstawia informację o działaniach z zakresu sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, realizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i na zasadach określonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wycieczki,
imprezy-sportowe) oraz dotyczącą prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Ww. pomoc finansowa został udzielona, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie, następującym podmiotom:
-Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Integracyjny Klub Sportowy Warszawa,
-Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie,
-Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje
w Drzewicy,
-Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu gm. Sławno,
-PZN-Koło w Opocznie,
-PZERiI w Opocznie,
-Koło Diabetyków w Drzewicy,
oraz Fundacji „Dar dla Potrzebujących” w Opocznie w zakresie prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do
niniejszego Sprawozdania.
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załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie

LP.

NAZWA ZADANIA

PODSTAWA PRAWNA

WYKONAWCA

REALIZACJI

DATA
I NUMER
UMOWY

1.

2.

Działania na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej i
społecznej osób
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym.
Tytuł zadania:
„ Aktywizacja w
ramach rehabilitacji
zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych
w rynku pracy”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Fundacja
„INTERREGION”
w Opocznie

Organizowanie i
prowadzenie ośrodka
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie

Fundacja „Uśmiech
Dziecka - To Nasz
Cel”
w Opocznie

14.05.2012r.
Nr 1/2012/
OŚZ.II

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

DATA
ZŁOśENIA
SPRAWOZDANIA

KOSZT
CAŁKOWITY
W TYM
DOTACJA

ZASIĘG

od dnia
14.05.2012r.

30.01.2013 r.

35.345,48 zł.

powiatowy

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

powiatowy

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełno-

dotacja
8.000,00 zł.

do dnia
31.12.2012r.

14.05.2012r.
Nr 2/2012/
OŚZ.II

od dnia
14.05.2012r.
do dnia
31.12.2012r.

28.01.2013r.

29.800,00 zł.
dotacja
14.000,00 zł.

NADZÓR
ZE
STRONY
POWIATU
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3.

4.

5.

sprawnych

psychicznie i fizycznie,
przewlekle chorej.
Tytuł zadania:
„Pierwszy krok”.

(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.).

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

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło w Drzewicy

14.05.2012r.
Nr 3/2012/
OŚZ.II

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

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Opoczyński Klub
Amazonek „OKA”
w Opocznie

14.05.2012r.
Nr 4/2012/
OŚZ.II

Prowadzenie działań
na rzecz osób
niepełnosprawnych
w gminie Drzewica.
Tytuł zadania:
„ Niepełnosprawni sprawni”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Stowarzyszenie
Działające na rzecz
osób
Niepełnosprawnych
Budzimy Nadzieje
w Drzewicy

od dnia
14.05.2012r.

7.01.2013r.

17.01.2013r.

od dnia
14.05.2012r.
do dnia
31.12.2012r.

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

7.105,25 zł.

powiatowy

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

gminny

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

dotacja
5.000,00 zł

do dnia
31.12.2012r.

14.05.2012r.
Nr 5/2012/
OŚZ.II

powiatowy

dotacja
5.500,00zł.

do dnia
31.12.2012r.

od dnia
14.05.2012r.

7.676,03zł

10.01.2013r.

3.540,00 zł.
dotacja
3.000,00 zł.
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6.

7.

Stwarzanie warunków
rozwoju dzieciom i
młodzieŜy ze
środowisk
zagroŜonych
demoralizacją poprzez
wyzwalanie i
wspieranie inicjatyw w
dziedzinie
wychowania, opieki i
pracy socjalnej.
Tytuł zadania:
„ Środowiskowa
świetlica
socjoterapeutyczna”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Opoczyński Oddział
Terenowy
Towarzystwa
Rozwijania
Aktywności Dzieci
„SZANSA”
w Opocznie

14.05.2012r.
Nr 6/2012/
OŚZ.II

Zagospodarowanie
czasu wolnego
dzieciom i młodzieŜy
szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół
średnich w czasie
pozalekcyjnym
alternatywą wobec
uzaleŜnień i przemocy
w wymiarze 8 godzin
dziennie.
Tytuł zadania:
„Świetlica
środowiskowa
„Pinokio”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Polski Komitet
Pomocy Społecznej,
Zarząd Okręgowy
w Łodzi
Zarząd Miejsko Gminny w Opocznie

14.05.2012r.
Nr 7/2012/
OŚZ.II

od dnia
14.05.2012r.

30.01.2013r.

do dnia
31.12.2012r.

powiatowy

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

gminny

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

dotacja
6.000,00 zł.

do dnia
31.12.2012r.

od dnia
14.05.2012r.

49.895,93 zł.

28.01.2013r.

126.933,04zł
dotacja
24.000,00zł.
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8.

9.

10

20.08.2012r.
Nr 8/2012/
OŚZ.II

Prowadzenie działań
na rzecz osób
niewidomych.
Tytuł zadania:
„Wzrok niewidomym”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Polski Związek
Niewidomych
w Opocznie

Prowadzenie działań
na rzecz osób
niepełnosprawnych
w gminie śarnów.
Tytuł zdania:
„ Niepełnosprawni w
gminie śarnów”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

Stowarzyszenie
Rodziców i
Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych
w śarnowie

20.08.2012r.
Nr 9/2012/
OŚZ.II

Festiwal Folkloru „Na
Styku Ziemi Łódzkiej,
Mazowsza i
Małopolski”.

ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
poŜytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536 z
późn. zm.)

Stowarzyszenie
Kultura Ludowa
Regionu
Opoczyńskiego z
siedzibą w Opocznie

23.07.2012r.
Nr 125/2012

od dnia
20.08.2012r.

29.01.2013r.

29.01.2013r.

do dnia
26.09.2012r.

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

5.215,11 zł.

gminny

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Zdrowia
i Osób
Niepełnosprawnych

międzynarodowy

Stanowisko
ds. Promocji

dotacja
4.000,00 zł.

do dnia
31.12.2012r.

od dnia
23.07.2012r.

powiatowy

dotacja
4.000,00 zł.

do dnia
31.12.2012r.

od dnia
20.08.2012r.

4.628,83 zł.

23.10.2012 r.

44.007,13 zł.
dotacja
22.000 zł.
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załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

LP.

NAZWA ZADANIA

PODSTAWA
PRAWNA
REALIZACJI

WYKONAWCA

DATA
I NUMER
UMOWY

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

DATA
ZŁOśENIA
SPRAWOZDANIA

KOSZT
CAŁKOWITY
W TYM
DOTACJA

ZASIĘG

NADZÓR
ZE
STRONY
POWIATU

1.

Sport, kultura,
rekreacja i turystyka
osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych(
t.j Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

Stowarzyszenie
Kultury
Fizycznej:
Integracyjny
Klub Sportowy
Warszawa

01.06.2012r.
Nr 97/2012

01.06.2012r.15.12.2012r.

27.12.2012r.

22.000,00 zł.
w tym
13.200,00 zł.
dotacja
(kwota uznana
przez PCPR za
całkow. koszt
zadania
19.643,40 zł.
ze śr. PFRON11.786,04 zł.,
zwrot:
7 stycznia2013r.
kwoty w wys.
1.413,96 zł.umowa
częściowo
rozwiązana)

krajowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

2.

Sport, kultura,
rekreacja
i turystyka osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz

Stowarzyszenie
Opoczyński
Klub Amazonek
„OKA”
w Opocznie

25.05.2012r.
Nr 84/2012

11.06.2012r.14.06.2012r.

28.06.2012r.

20.003,20 zł.
w tym
12.000,00 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie
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zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

3.

Sport, kultura
rekreacja i turystyka
osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

Stowarzyszenie
Działające na
rzecz Osób
Niepełnosprawnych Budzimy
Nadzieje
w Drzewicy

29.05.2012r.
nr 87/2012

01.06.2012r.30.09.2012r.

27.08.2012r.

10.750,00 zł.
w tym
6.450,00 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

4.

Sport, kultura,
rekreacja i turystyka
osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z2011r.
Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

Stowarzyszenie
Centrum
Wspierania
Inicjatyw
w Olszowcu
gm. Sławno

18.05.2012r.
Nr 71/2012

20.05.2012r.30.06.2012r.

13.07.2012r.

9.061,42 zł.
w tym
4.000,00 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

5.

Sport, kultura,
rekreacja
i turystyka osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2011r.

Stowarzyszenie
Centrum
Wspierania
Inicjatyw
w Olszowcu
gm. Sławno

18.05.2012r.
Nr 70/2012

01.07.2012r.31.08.2012r.

14.09.2012r.

14.083,85 zł.
w tym
7.867,96 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie
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Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

6.

Sport, kultura,
rekreacja
i turystyka osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

PZN Koło w
Opocznie

24.05.2012r.
Nr 78/2012

28.05.2012r.30.06.2012r.

05.07.2012r.

22.821,01 zł.
w tym
13.320,00 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

7.

Sport, kultura,
rekreacja
i turystyka osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz.721,
z późn. zm.)

PZERiI w
Opocznie

14.06.2012r.
Nr 104/2012

01.08.2012r.30.08.2012r.

11.09.2012r.

24.000,00 zł.
w tym
13.480,00zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

8.

Sport, kultura,
rekreacja
i turystyka osób
niepełnosprawnych

ustawa z dnia 27
sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz.721
z późn. zm.)

Koło
Diabetyków w
Drzewicy

30.05.2012r.
Nr 90/2012

01.07.2012r.31.08.2012r.

28.08.2012r.

11.714,36 zł.
w tym
6.000,00 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie
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9.

Prowadzenie
całodobowej
placówki
opiekuńczowychowawczej

ustawa z dnia 12
marca 2004r.
o pomocy
społecznej
(t.j. Dz.U. z 2013r.
poz. 182)

Fundacja „Dar
dla
Potrzebujących”
w Opocznie

05.10.2010r.
Nr 2/2010

01.01.2012r.

31.12.2012r.

262.279,48zł.
w tym
250.321,68 zł.
dotacja

powiatowy

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

Zadania od pkt. 1-8 tj. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych są realizowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i na zasadzie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. zm.).
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