PP.0640.1.2020.JK2
Strzelce Opolskie, dnia 14.04.2020

SPRAWOZDANIE
za rok 2019
z realizacji
„Wieloletniego programu współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2017-2019”
oraz
„Rocznego programu współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019”
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Współpracę Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2019 określały dwa podstawowe dokumenty, które się uzupełniają
i są ze sobą spójne. Obowiązujący w roku 2019 „Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 20172019” został uchwalony 27.07.2016 (Uchwała nr XXII/215/16), natomiast Uchwałą Nr XLV/428/ 18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 26.09.2018 uchwalono „Roczny Program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. Obydwa
programy współpracy określają formy, zasady i zakres współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami, a także
sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana jest z udzieleniem dotacji, wysokość
przeznaczanych na realizację celu środków oraz tryb konsultacji programu. Celem programu jest określenie zasad
w zakresie wspierania przez powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom
ustawowych zadań powiatu, służącym poprawie jakości życia jego mieszkańców. Poprzez określenie i realizację tych
zasad samorząd chce włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej i zwiększyć aktywność lokalnej
społeczności.
Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom odbywa się poprzez:
a)
powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)
wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
Ponadto corocznie powiat informuje organizacje o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków, a to odbywa się przez:
c)
publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym, na stronach internetowych powiatu
i w Dwutygodniku „Powiat Strzelecki”
d)
konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.
Inne pozafinansowe formy wsparcia obejmują w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się
z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, infrastruktury technicznej, itp.
b) udzielanie pomocy przy współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych lub rekreacyjnych np. poprzez
ufundowanie nagród i/lub wyróżnień, obejmowanie patronatem przez władze powiatu działań organizacji
pozarządowych, udzielanie organizacjom rekomendacji w zakresie wykonywanych przez nie zadań.
c) nieodpłatne udostępnianie materiałów i formularzy związanych z otwartym konkursem ofert;
d) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem, które ubiegają się dofinansowanie
z innych źródeł.
Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2019 odbywało się poprzez wspieranie wykonywania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (co oznacza, że wnioskodawca zobowiązuje
się do zapewnienia finansowego wkładu własnego na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji),
ale także poprzez powierzenie zadań (bez udziału wkładu własnego organizacji).
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REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2019
Dotacje udzielone na podstawie otwartego konkurs ofert
Na posiedzeniu w dniu 07.03.2019 komisja dokonała weryfikacji 5 złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 06.02.2019 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na
realizację następujących zadań publicznych:

I.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
aktywnych form wypoczynku i rekreacji
- kwota dotacji: 10 000,00 zł

II.

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim
(wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale,
edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)
- kwota dotacji: 10 000,00 zł

NAZWA ZADANIA

Nazwa Oferenta

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej oraz
zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego
aktywnych form wypoczynku i
rekreacji

1.
2.
3.
4.

Edukacja kulturalna oraz
popularyzacja tradycji i
dziedzictwa kulturowego w
Powiecie Strzeleckim (wystawy,
festiwale, przeglądy, konkursy o
tematyce szeroko pojętej
sztuki, koncerty i recitale,
edukacja poprzez zajęcia
muzyczne, plastyczne,
teatralne, taneczne)

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka"

Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów ze Strzelec Opolskich,
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej z Zawadzkiego,
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd
Oddziału Rejonowego w Strzelcach Opolskich

4 oferty zostały podczas oceny formalnej dopuszczone do oceny merytorycznej, natomiast 1 oferta - Stowarzyszenia
Odnowa Wsi Staniszcze Małe - nie spełniła jednego z głównych założeń – oferent nie wykazał finansowego wkładu
własnego na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji. Pozostałe 4 oferty zostały ocenione
merytorycznie. Każda z 4 dopuszczonych do oceny merytorycznej ofert została oceniona pod względem
merytorycznym na indywidualnej karcie ocen przez każdego członka komisji.
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▪

W ramach zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - wybrano 3 oferty oferentów, którzy
otrzymali najwyższa liczbę punktów z następującym podziałem kwot dotacji:

1. STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
Tytuł zadania: „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, rekreację i wypoczynek”
Termin realizacji zadania: 01.04 – 30.06.2019
Wnioskowana kwota dotacji: 4 000,00 zł
KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI: 2 500,00 zł
PROJEKT OBEJMOWAŁ:
•
•
•
•

zajęcia poprawiające sprawność fizyczną
poprawa stanu zdrowia seniorów
zajęcia aquafitness na krytej pływalni przez okres 3 miesięcy 2 razy w tygodniu po 1 godzinie dla dwóch
grup; każdorazowo w zajęciach uczestniczy 20 osób
Adresaci zadania: seniorzy w wieku 50-80 lat, w tym niektórzy z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu
Powiatu Strzeleckiego

2. AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM
Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych”
Termin realizacji zadania: 01.04-31.12.2019
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000,00 zł
KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI: 5 000,00 zł
PROJEKT OBEJMOWAŁ:
•
•
•
•
•

prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych
Treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską
Wyjazdy drużyn na zawody
Organizacja turniejów, w tym turnieju „Sławomir Szmal zaprasza”
Adresaci zadania: dzieci i młodzież trenujące piłkę ręczną z terenu Powiatu Strzeleckiego

3. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH

Tytuł zadania: „Aktywność fizyczna w wodzie dla seniora 60+”
Termin realizacji zadania: 01.08-29.11.2019
Wnioskowana kwota dotacji: 4 470,00 zł
KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI: 2 500,00 zł
PROJEKT OBEJMOWAŁ:
•
•

Zachęcenie osób starszych do zajęć na pływalni,
zajęcia na krytej pływalni przez okres 3 miesięcy 2 razy w tygodniu po 1 godzinie dla dwóch grup;
każdorazowo w zajęciach uczestniczy ok. 40 osób
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•
•

Adresaci zadania: seniorzy w wieku 60+
Projekt zakłada poprawę sprawności fizycznej i zdrowotnej seniorów z terenu powiatu strzeleckiego.

W przypadku wyboru ofert: Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów oraz Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Strzelcach Opolskich, obydwa stowarzyszenia zostały zobligowane
zaktualizować harmonogram oraz kosztorys do kwoty otrzymanej dotacji przed podpisaniem umowy.

▪

W ramach zadania pn. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego
w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki,
koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) - wybrano 1 ofertę:

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA”
ŁĄCZNA ILOŚĆ OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 113
Tytuł zadania: „Z kulturą i tradycją po Opolszczyźnie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”
Termin realizacji zadania: 02.04-22.11.2019
Wnioskowana kwota dotacji: 5 020,00 zł
KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI: 5 020,00 zł
PROJEKT OBEJMOWAŁ:
•
•
•
•

Przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych i artystycznych dla dzieci i młodzieży
Warsztaty plastyczne, bębniarskie, malowanie na szkle, lalkarskie
Wyjazd do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach jako nawiązanie do
przeprowadzonych warsztatów – lekcje żywej historii
Adresaci zadania: dzieci i młodzież z Powiatu Strzeleckiego – ok. 60 osób.

KONTROLA REALIZACJI W/W ZADAŃ ORAZ ROZLICZENIE W/W DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
STRZELECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Do dnia 31 marca 2020r. z 4 udzielonych dotacji, rozliczyły się wszystkie stowarzyszenia. Pracownicy starostwa
skontrolowali realizację i rozliczenie wszystkich zadań.
SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2019
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ
„ÓSEMKA”
2. Umowa dotacji nr: 131/2019
data zawarcia: 28.03.2019 r.
wartość umowy 5 020,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji „Z kulturą i tradycją po Opolszczyźnie – cykl warsztatów dla
dzieci i młodzieży”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 02.04.2019
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5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 01.04.2019r. (WB nr 90 z dn. 01.04.2019)
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 22.12.2019
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 18.12.2019
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 5 020,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 5 020,00 zł
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 5 020,00 zł
11. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy
12. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy
15. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji – sposób ich
eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,
w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis zakresu): nie dotyczy
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym.
17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2019
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW W STRZELCACH OPOLSKICH
2. Umowa dotacji nr: 133/2019
data zawarcia: 05.04.2019r.
wartość umowy 2 500,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji „Aktywność fizyczna w wodzie dla seniora 60+”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 02.09.2019
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 30.08.2019r. (WB nr 241 z dn. 30.08.2019)
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 29.12.2019
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 29.11.2019
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 500,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 2 500,00 zł
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 2 500,00 zł
11. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy
12. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy
15. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji – sposób
ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,
w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis zakresu): nie
dotyczy
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
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17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2019
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
2. Umowa dotacji nr: 130/2019
data zawarcia: 28.03.2019 r.
wartość umowy 2 500,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, rekreację i wypoczynek”,
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 01.04.2019
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 29.03.2019r. (WB nr 87 z dn.29.03.2019)
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 30.07.2019
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 29.07.2019
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 500,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 2 500,00 zł
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 2 500,00 zł
11. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy
12. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy
15. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji – sposób ich
eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,
w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis zakresu): nie dotyczy
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2019
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM
2. Umowa dotacji nr: 132/2019
data zawarcia: 28.03.2019 r.
wartość umowy 5 000,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki
ręcznej zespołów młodzieżowych”
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy:
01.04.2019
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 29.03.2019r. (WB nr 87 z dn. 29.03.2019r.)
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 31.12.2019
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 27.01.2020
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 5 000,00 zł
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Klasyfikacja budżetowa - dział 926, rozdział 92605, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji (Nr WB): 5 000,00 zł (WB nr 87 z dn. 29.03.2019r.)
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 5 000,00 zł
11. Kwota dotacji do zwrotu: nie dotyczy
12. Kwota zwróconej dotacji: nie dotyczy
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: nie dotyczy
15. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji –
sposób ich eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi,
w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez dotowanego na druku sprawozdania opis zakresu): nie
dotyczy
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i
rachunkowym.
17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

Dotacja udzielona w trybie pozakonkursowym

W roku 2019 została przyznana dotacja w wysokości 2 730,00 zł w trybie pozakonkursowym /tzn. oferent złożył
ofertę z własnej inicjatywy poza otwartym konkursem ofert/ dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim na zadanie pn. Koncert powiatowy – prezentacja kultury i sztuki mniejszości niemieckiej powiatu
strzeleckiego. Zadanie polegało na zorganizowaniu koncertu dla mieszkańców powiatu strzeleckiego w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, podczas którego zaprezentowano dorobek artystyczny /przegląd zespołów
Mniejszości Niemieckiej/ jako pokazanie bogatego dziedzictwa kulturowego i artystycznego mniejszości
zamieszkującej nasz powiat. Zadanie zostało rozliczone prawidłowo, a także skontrolowane przez pracowników
starostwa.

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2019
1. Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA
ŚLĄSKU OPOLSKIM
2. Umowa dotacji nr: 305/2019
data zawarcia: 17.09.2019 r.
wartość umowy 2 730,00 zł
(ewentualne aneksy do umowy nr ……………, data zawarcia …………. wartość ……………)
3. Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków dotacji: „Koncert powiatowy – prezentacja kultury i sztuki mniejszości
niemieckiej powiatu strzeleckiego”.
4. Data (daty w przypadku transz) przekazania środków dotacji wg umowy: 17.09.2019
5. Data/daty faktycznego przekazania środków dotacji: 17.09.2019r. (WB nr 259 z dn.17.09.2019)
6. Termin rozliczenia dotacji przez podmiot otrzymujący według umowy: 15.11.2019
7. Termin faktycznego rozliczenia dotacji (data wpływu rozliczenia): 14.11.2019
8. Planowana kwota dotacji (po zmianach): 2 730,00 zł
Klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92105, paragraf 2820
9. Kwota przekazanej dotacji: 2 730,00 zł
10. Kwota rozliczonej dotacji (potwierdzona po dokonaniu sprawdzenia w zakresie określonym
w procedurze): 1 958,31 zł
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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11. Kwota dotacji do zwrotu: 771,69 zł
12. Kwota zwróconej dotacji: 771,69 zł (WB nr 317 z dnia 14.11.2019)
13. Wykonano zakres zadania realizację celu określonego w umowie TAK/NIE*
14. Przyczyny niewykorzystania dotacji w całości: koszty konferansjera, reklamy oraz materiałów promocyjnych nie
zostały uwzględnione w sprawozdaniu, gdyż zostały poniesione przed lub po terminie realizacji zadania.
15. Działania podjęte w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji – sposób ich
eliminacji (krótki opis, znak i data pisma, znak i data odpowiedzi, w przypadku dokonania ewentualnych korekt przez
dotowanego na druku sprawozdania opis zakresu): nie dotyczy
16. Dokonano sprawdzenia przedstawionego rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
17. Dokumentacja rozliczenia dotacji znajduje się w: Zespole ds. Promocji Powiatu.

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW

•
•
•
•
•

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 wyniosła 20 000,00 zł
W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto 4 umowy na realizację zadań publicznych wymienionych
wyżej. Wszystkie te umowy zostały zawarte w formie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert.
W trybie pozakonkursowym podpisano 1 umowę.
W ciągu roku nie została rozwiązana, zerwana czy unieważniona żadna z w/w umów.
Wszystkie zadania spośród powyższych zadań publicznych zostały po zakończeniu ich realizacji
skontrolowane przez pracowników starostwa. Dotacje te zostały wykorzystane na cel zgodny
z przeznaczeniem.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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PATRONATY STAROSTY STRZELECKIEGO
NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM
(zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego
nr 89/2019 z dnia 27 maja 2019r.)
Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji Powiatu o szczególnym znaczeniu
dla Powiatu Strzeleckiego i o randze:
a) międzynarodowej,
b) regionalnej,
c) powiatowej,
Przedsięwzięcia te niezależnie od rangi muszą pełnić funkcje promujące powiat oraz być skierowane do szerokiego
grona odbiorców – zwłaszcza mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. O patronat mogą ubiegać się organizatorzy imprez o charakterze kulturowym, oświatowym, sportowym lub promocyjnym, będący:
a) organizacją pozarządową,
b) organizacją społeczną,
c) jednostką pomocniczą jednostek samorządu terytorialnego.
O patronat w szczególności mogą ubiegać się organizatorzy imprez w niżej wymienionych sferach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

kultura,
oświata,
sport,
turystyka,
promocja,
ochrona środowiska,
ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia,
inicjatywy służące integracji społeczności lokalnej.

W roku 2019 na wsparcie w ramach Patronatu Starosty Strzeleckiego przeznaczono 30 000,00 zł. Wsparcie to zalicza
się także do jednej z form pomocy organizacjom pozarządowym i innym działającym w sferze pożytku publicznego.
Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie środków przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć objętych
Patronatem Starosty w roku 2019.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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WSPARCIE PRZYZNANE W RAMACH PATRONATU STAROSTY
na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego Nr 89/2019 z dnia 27 maja 2019r.
L.P.

NAZWA PODMIOTU OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE

NAZWA IMPREZY

Numer ustalenia Zarządu

DATA IMPREZY

KWOTA PRZYZNANEGO
WSPARCIA
DECYZJĄ ZARZĄDU

PLAN WYDATKÓW
1

2

3

Zespół Szkół Gminy Izbicko

Opolski Związek
Skata

Klub Karate "NIDAN" Zbigniew
Sworeń

Jubileuszowy XXVI
Wojewódzki Konkurs
Gawędziarski "Śląskie Beranie"

U-13/13 z
28.01

Eliminacje Okręgowe Drużynowego
Pucharu Polski
w Skacie

U-12/13 z
28.01.

XXV Międzynarodowy Turniej Karate
"RADA REGENTÓW"

U-11/13 z dn.
28.01

KWOTA Z FAKTURY - paragraf 4300
USŁUGI

7 000,00 zł 21 000,00 zł

11 -

RANGA

2 000,00 zł

10.05 i
12.05.2019
1 000,00

0,00 zł

930,96 zł

0,00 zł

regionalna

500,00

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

800,00

0,00 zł

800,00 zł

0,00 zł międzynarodowa

2019-03-09

24.02.2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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4

5

6

7

8

9

Jemielnickie Stowarzyszenie Muzyczne

udział w VIII Jarmarku Cysterskim uszycie strojów

U-18/20 z dn.
11.03

Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej "BARKA"

VII Turniej Futsalu
Księży o puchar ks.
Prałata Zygmunta
Lubienieckiego

U - 11/15 Z
6.02.19

LUKS "Szkółka
Piłkarska Ujazd"
PSP Żędowice

zakup strojów

Ogród sensoryczny

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Szkoły Specjalnej
"ÓSEMKA"

XVI Wojewódzki
Konkurs Wiedzy
Technicznej

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konkurs recytatorski
Poezji Jenieckiej
"Nie traćmy pamięci"

2019-05-01

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

1 000,00

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

regionalna

nie przyznano
wsparcia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie przyznano
wsparcia

0,00

0,00 zł

0,00 zł

przekazano
materiały promocyjne

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

500,00

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

2019-02-22

U-21/20 z dn.
11.03.

nie podano

U-19/20 z dn.
11.03.19

nie podano

U-20/20 z dn.
11.03.

2019-03-26

U-11/21 z
19.03.2019

2 000,00
Stowarzyszenie
zrezygnowało
ze wsparcia

2019-04-05

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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10

11

12

13

14

15

Zarząd Koła DFK w
Błotnicy Strzeleckiej

Konkurs – „Es weihnachtet”

U-8/28 z
15.04.2019
oraz
U – 23/64 z
28.10.2019

0507.12.2019

ZOSP RP STRZELCE
OPOLSKIE

Podsumowanie
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy
Pożarom”

U-14/341 z
06.05.2019

17.05.2019

Podsumowania
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” – eliminacje powiatowe

U-14/341 z
06.05.2019

Koło PTTK
„Kamienie Szlachetne”
ze Strzelec Opolskich

Rodzinny Rajd Rowerowy

U-3/32 z
13.05.2019

Oddział PTTK w
Zawadzkiem

XXXVIII Zlotu Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec
2019”

U-7/31 z
06.05.2019

XI edycja konkursu
na projekt historyczny „Póki nie jest
za późno”

U-8/35 z
27.05.2019

ZOSP RP STRZELCE
OPOLSKIE

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

1 700,00

500,00 zł

1 200,00 zł

0,00 zł

regionalna

4 000,00

0,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

powiatowa

2 000,00

0,00 zł

1 943,82 zł

12,18 zł

powiatowa

500,00

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

powiatowa

600,00

0,00 zł

599,55 zł

0,00 zł

regionalna

nie przyznano
wsparcia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ogólnopolska

17.05.2019

18.05.2019

11.05.2019

07.06.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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16

17

18

Gminna Spółka
Wodna w Jemielnicy

Zawody wędkarskie
z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka

U-6/33 z
13.05.2019

Fundacja Siedlisko
Silesia ze Zdzieszowic

XXVIII Ogólnopolska
Konferencja Chiropterologiczna

U – 4/35 z
27.05.2019

Sołectwo Nogowczyce

19

Sołectwo Osiek

20

OSP Raszowa

21

22

2019-06-01
nie przyznano
wsparcia

Turniej piłki siatkowej im. "Tomka i
Damiana"

U-9/39 z
10.06.2019

Piknik Rodzinny

U-11/39 z
10.06.2019

wyjazd na zawody
do Polanicy Zdrój

1517.11.2019

200,00 zł/ Stowarzyszenie
zrezygnowało
ze wsparcia

0,00 zł

13.0714.07.2019

TSKN, DFK Strzelce MIRO Fussballschule
Opolskie

U-10/39 z
10.06.2019

2019-06-15

Rada Sołecka Grabów-Izbicko

U-8/39 z
10.06.2019

2019-06-29

14 -

0,00 zł

powiatowe

0,00 zł

0,00 zł

ogólnopolskie

500,00 zł

256,51 zł

243,49 zł

0,00 zł

powiatowa

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

sprawa przeniesiona do
wydziału OC

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ogólnopolskie

500,00 zł

0,00 zł

489,67 zł

0,00 zł

powiatowa

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

powiatowa

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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30.0801.09.2019

"Jantury Izbickie,
czyli spotkania z
tradycją i kulturą w
Gminie Izbicko"

0,00 zł
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23

24

25

26

27

28

29

Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej "BARKA"

Turniej Domów
Dziecka

U-15/39 z
10.06.2019

wyjazd na turniej
piłkarski DANA
CUP

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Ujazd

1 Zawadczańska
Drużyna Harcerek
ZHR "POLANA"

obóz harcerski, zakup narzędzi

U-7/40 Z
17.06.2019

U-6/43 Z
08.07.2019

2019-06-18
500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

nie przyznano
wsparcia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł międzynarodowe

nie przyznano
wsparcia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowe

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

regionalna

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ogólnopolska

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

patronat medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

12.07.28.07.2019

U - 1/34 z
15.07.2019

Maria Ciołeszyńska Ogólnopolskie Targi
Turystyki Rodzinnej

U-1/45 z
22.07.2019

2627.10.2019 patronat honorowy

Sołectwo Szymiszów-Osiedle

U-15/45 z
22.07.2019

2019-08-15

bez ustalenia
Zarządu

2019-09-08

M-G Ośrodek Kultury w Ujeździe

Dożynki Gminne

2019-09-01

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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regionalna

22.07-27.07

Klub Skata "Kuźnia
Otwarte MistrzoZawadzkie"
stwa Opolszczyzny w
skacie

Piknik Charytatywny
"Uratujmy Cysię"

0,00 zł
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30

31

32

33

34

Sołectwo Rozmierz

Jubileusz 70leciaAmatorskiego
Zespołu Teatralnego
"Tradycja"

U - 4/48 z
22.07.2019

Towarzystwo Przyjaciół Lasu "Dolina
Małej Panwi" w
Zawadzkiem

VII Cross Dolina
Małej Panwi - W
Pogoni Za Bobrem

U - 14/50 z
20.08.2019

PZW Koło Strzelce
Opolskie

Puchar Starostyzawody wędkarskie

U -15/50 z
20.08.2019

2019-09-15

ŚSK WIKING

XXIV Ogólnopolski
Spływ Doliną Małej
Panwi 2019

U-5/51 z
26.08.2019

6.098.09.2019

wydanie książki o
Centawie

U-16/56 z
17.09.2019

Leśnicka Piątka

U-7/54 z
9.09.2019

2019-10-19

zawody sportowopożarnicze OSP

U -18/54 z
09.09.2019

2019-09-28

Stowarzyszenie
Odnowa Wsi Centawa

35

LOKIR

36

ZOSP RP STRZELCE
OPOLSKIE

2019-08-31
1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

300,00 zł

0,00 zł

299,99 zł

0,00 zł

powiatowa

200 zł / zrezygnowano z
powodu zbyt
małej liczby
uczestników

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

listopad 500 zł na zakup
książek po wydaniu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

500 zł dotacja

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

4 000,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

powiatowa

2019-09-28

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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37

38

39

40

Powiatowe Centrum Kultury

Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
„Ognik”
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów – Koło
w Jemielnicy.

Bajeczne Melodie

2019-10-22

„Mikołajki 2019”

U – 20/70
Z 18.11.2019

Spotkanie wigilijne

Maria Ciołeszyńska Ogólnopolskie Targi
„ZŁOTA RĄCZKA –
RODZINA W DOMU”

U – 8/64
Z 28.10.2019

U – 20/69
Z 13.11.2019

patronat medialny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

600,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

99,49 zł

powiatowa

Nie przyznano
wsparcia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

powiatowa

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

regionalna

4 256,51 zł 18 207,48 zł

111,67 zł

2019-12-08

2019 / grudzień

14-15 marca
2020

patronat medialny
SUMA

Przygotował: Zespół ds. Promocji Powiatu
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