Sławno, dnia 14 kwietnia 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2015 rok.
A. Współpraca finansowa
I. Ilość ogłoszonych otwartych konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w 2015 r.
Zarząd Powiatu w Sławnie ogłosił dwa konkursy na realizację zadań w 2015 r.:
Pierwszy konkurs został ogłoszony uchwałą Nr CCXII/866/14 z dnia 27 listopada 2014 r. Zarządu Powiatu
w Sławnie opublikowaną (zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie) w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Sławnie i na stronie internetowej www. powiatslawno.pl. Zgodnie z treścią ogłoszenia
o konkursie obejmował on zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczące
prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego zapewniających całodobową
specjalistyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składały oferty do dnia 18 grudnia 2014 r. do
godz. 15.30. Konkurs ofert prowadziła Komisja Konkursowa, której członkowie zostali wyłonieni w drodze
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Sławnie otwartego naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej
uchwałą Nr VI/21/14 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2014 r. powołano skład komisji.
Drugi konkurs został ogłoszony uchwałą Nr XII/56/15 z dnia 11 marca 2015 r. Zarządu Powiatu w Sławnie
opublikowaną (zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Sławnie i na stronie internetowej www.powiatslawno.pl. Konkurs obejmował realizację zadań publicznych
w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji
wolontariatu, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe i inne podmioty
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie składały oferty na realizację zadań publicznych do dnia 02 kwietnia 2015 r. do godziny
15.30.
Konkurs ofert prowadziła Komisja Konkursowa, której członkowie zostali wyłonieni w drodze ogłoszonego
przez Zarząd Powiatu w Sławnie otwartego naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej. Uchwałą
Nr XIII/62/15 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 marca 2015 r. powołano skład komisji.

II. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez
organizacje pozarządowe:
W ramach pierwszego konkursu ogłoszonego uchwałą Nr CCXII/866/14 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia
27 listopada 2014 r. do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz. 15.30 wpłynęła 1 oferta organizacji pozarządowej
tj. Fundacji "IBIS" z siedzibą w Sławnie ul. Kraszewskiego 19, 76-100 Sławno, Nr KRS 0000343873.
W ramach drugiego konkursu ogłoszonego uchwałą Nr XII/56/15 z dnia 11 marca 2015 r. Zarządu Powiatu
w Sławnie wpłynęło 10 ofert organizacji pozarządowych tj. :
1. Uczniowski Klub Sportowy „Sława-Jedynka” 76-100 Sławno ul. Juliusza Kossaka 31
2. Fundacja „Nie lękajcie się” ul. Gdańska 18/2, 76-100 Sławno
3. Miejski Klub Sportowy „Święc” Sławno Pl. Sportowy 1, 76-100 Sławno
4.

Klub Amazonki w Darłowie ul. Jana Matejki 17, 76-150 Darłowo

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej ul. Basztowa 15, 76-100
Sławno
6. Fundacja „Lex Humana” ul. Nałkowskiej 2, 76-200 Słupsk
7. Klub Sportowy MKS „Baszta Sławno” ul. Koszalińska 13A, 76-100 Sławno
8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej
i Gmin Ościennych w Darłowie ul. Wieniawskiego 8, 76-150 Darłowo
9. Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM
ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno
10. Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki i Techniki Wojskowej ,,Tytan''
Malechowo 27 B, 76-142 Malechowo

III. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego oraz wysokość kwot udzielonych
dotacji.
W

ramach rozstrzygnięć otwartych

konkursów ofert

na realizację zadań 2015 r. Zarząd Powiatu

w Sławnie zawarł 8 umów:
W ramach pierwszego konkursu z:
Fundacją "IBIS" z siedzibą w Sławnie ul. Kraszewskiego 19,Nr KRS 0000343873

zawarto umowę

i udzielono dotacji w kwocie 1.620.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego zapewniających całodobową specjalistyczną
opiekę nad dziećmi i młodzieżą (uchwała Nr VI/24/14 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia
2014 r.), umowa zawarta w dniu 12 stycznia 2015 r.
W ramach drugiego konkursu z:
1. Uczniowskim Klubem Sportowym „Sława-Jedynka” 76-100 Sławno ul. Juliusza Kossaka 31
Wnioskowana kwota 5 000 zł.
Kwota dofinansowania 4.000 zł.
2. Fundacją „Nie lękajcie się” ul. Gdańska 18/2, 76-100 Sławno

Wnioskowana kwota 2 000 zł.
Kwota dofinansowania 1.500 zł.
3. Klubem Amazonki w Darłowie ul. Jana Matejki 17, 76-150 Darłowo
Wnioskowana kwota 6050,00 zł.
Kwota dofinansowania 1.500 zł.
4. Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej ul. Basztowa
15, 76-100 Sławno
Wnioskowana kwota 7 970,00 zł
Kwota dofinansowania 3.000 zł.
5. Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół Na Terenie Ziemi
Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie ul. Wieniawskiego 8, 76-150 Darłowo
Wnioskowana kwota 17 000,00 zł.
Kwota dofinansowania 10.000 zł.
6. Stowarzyszeniem Rodziców I Przyjaciół Dzieci Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
RAZEM ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno
Wnioskowana kwota 6 500,00 zł.
Kwota dofinansowania 4.000 zł.
7. Stowarzyszeniem Na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki i Techniki
Wojskowej ,,Tytan'' Malechowo 27 B, 76-142 Malechowo
Wnioskowana kwota 20.000 zł.
Kwota dofinansowania 8.000 zł.
IV. Beneficjenci zrealizowanych zadań
Adresatami zadania publicznego w pierwszym konkursie była:
-grupa docelowa dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.
Placówka zapewniała wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajała ich
niezbędne potrzeby. Zapewniała dzieciom i młodzieży kształcenie i wyrównywanie opóźnień rozwojowych
i szkolnych, podejmowała działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny
przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Placówka pracowała z rodziną
biologiczną dziecka. Organizowała dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku,
grupy usamodzielniające, prowadziła terapię indywidualną i grupową dla wychowanków i ich rodzin,
zapewniała dzieciom zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, wychowawcze rekompensujące
braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowywała do życia społecznego. Realizowała z dzieckiem
indywidualne plany pracy. W realizacji swoich zadań współpracowała z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Adresatami zadania publicznego w drugim konkursie była:
-

grupa docelowa dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

począwszy od lekkiego stopnia

niepełnosprawności, a skończywszy na najcięższych postaciach uszkodzeń centralnego układu nerwowego;

- grupa osób działająca w zakresie kultury w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego;
- grupa osób z powiatu sławieńskiego biorąca udział w zawodach i imprezach z zakresu kultury fizycznej o charakterze
otwartym.
V. Struktura wkładu finansowego organizacji na realizację zadania publicznego
W ramach pierwszego konkursu:
Wysokość wkładu finansowego Fundacji "IBIS" przeznaczona na realizację zadania publicznego pod nazwą:
Prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających całodobową specjalistyczną opiekę
nad dziećmi i młodzieżą, całkowita wartość zadania wyniosła 1.667.872,71 zł w tym:
a) środki otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do pokrywania wydatków na
umieszczenie dzieci w wysokości: 1.584.114,97 zł
b) środki Powiatu Sławieńskiego tytułem umieszczenia trójki rodzeństwa w wysokości: 82.907,65 zł
c) środki finansowe własne Fundacji "IBIS" w wysokości: 850,09 zł
d) środki finansowe z innych źródeł brak
W ramach drugiego konkursu:
1. Fundacja „Nie lękajcie się”:

1) środki finansowe własne w wysokości: 410,00 zł
2) wkład osobowy o wartości 1 440,00 zł,
3) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych,
oraz wkładu osobowego ( w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków) wynosi: 3 350,00 zł.
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej
i Gmin Ościennych w Darłowie z siedzibą w Darłowie:
1) środki finansowe własne w wysokości: 638,99 zł,
2) środki finansowe z innych źródeł w wysokości: 75 400,00 zł,w tym: środków finansowych z innych
źródeł publicznych, przyznanych przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Szczecinie w wysokości: 75 400,00 zł,
3) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych,
środków finansowych z innych źródeł i wynosi: 86 038,99 zł.
3. Klub "Amazonki" w Darłowie:
1) środki finansowe własne w wysokości: 540,00 zł,
2) wkład osobowy o wartości: 890,00 zł,
3) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych,
oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków) i wynosi: 2.930 zł.
4. Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM
w Sławnie:
1) środki finansowe własne w wysokości: 1 250,00 zł,
2) wkład osobowy o wartości: 1 950,00 zł,
3) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych,

oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków) i wynosi: 7.200,00 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie Orkiestrą Dętą im. Ziemi Sławieńskiej:
1) środki finansowe własne w wysokości: 490,00 zł.
2) wkład osobowy o wartości: 1.000 zł,
3) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych,
oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków) i wynosi:
4.490,00 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy „Sława-Jedynka” Sławno:
1) środki finansowe własne w wysokości: 1.000 zł,
2) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych,
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy
społecznej członków) i wynosi: 5.000 zł.
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki i Techniki Wojskowej „Tytan”
w Malechowie:
1) środki finansowe własne w wysokości: 21 835,00 zł,
2) całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych
i wynosi: 29 835,00 zł.
VI. Liczba umów zawartych w trybie pozakonkursowym tj. na podstawie art. 19 a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość przyznanych
dotacji
Zarząd Powiatu w Sławnie zawarł w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie dwie umowy zlecając na wniosek organizacji pozarządowych
realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert:
1. Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, ul. Królowej Jadwigi 7f/3, 76-150 Darłowo na realizację
zadania

publicznego

pod

nazwą:

„VII

Międzynarodowy

Reggaenwalde

Festiwal”.

(Uchwała

Nr XXVII/129/15 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lipca 2015 r.)– umowa Nr 70/2015 zawarta w dniu
16 lipca 2015 r.
Kwota przyznanego dofinansowania : 4.000 zł.
2. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ,,Razem’’,
ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,ABC Rehabilitacji''
(Uchwała Nr XLVI/188/15 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2015 r.)– umowa Nr 98/2015
zawarta w dniu 30 października 2015 r.
Kwota przyznanego dofinansowania : 3.000 zł.

B. Współpraca pozafinansowa
I. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu, konsultowanych
przez organizacje.
Rada Powiatu w Sławnie przyjęła Uchwałą Nr X/V/77/15 z dnia 23 października 2015 r. roczny
program współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi, który to został opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XLI/III/315/10 Rady Powiatu
w Sławnie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego

i

o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.
Program współpracy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej powiatu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie.
II. Wykorzystane formy współpracy.
Zgodnie z programem na 2015 r. współpraca Powiatu Sławieńskiego z organizacjami
pozarządowymi miała charakter:
–

finansowy – polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania
konkursowego wykonywały zadania publiczne oraz zlecając na wniosek organizacji pozarządowej
realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert, w trybie
określonym w art. 19a ustawy;

–

poza finansowy – oparty na przeprowadzaniu konsultacji programu współpracy.

