Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami
niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 rok”

Finansowe wspieranie przez wojewodę zadań realizowanych przez podmioty
niepubliczne określa art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1508 z poźn.zm).
W celu realizacji powyższego zadania Zarządzeniem Nr 437/2017 z dnia 27 listopada
2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy Wojewody
Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy
społecznej, na 2018 rok”.
Projekt Programu podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, r. poz. 450 z późn. zm.)
poprzez podanie treści projektu Programu do wiadomości publicznej na stronach
internetowych ZUW, w okresie od 18 października do 10 listopada 2017 r. W podanym
terminie nie wniesiono uwag do projektu Programu.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ukazało się w dniu 6 lutego 2018 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie ZUW i Delegatury ZUW w Koszalinie
oraz na stronach internetowych ZUW – zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływał w dniu 28 lutego 2018 r.
Postępowanie w sprawie oceny ofert odbyło się zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w „Programie współpracy
Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie
pomocy społecznej, na 2018 rok” oraz zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
Zarządzeniem Nr 69/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 marca 2018 r.
powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. ogłoszonym
w dniu 06.02.2018 r. oraz określono Regulamin pracy Komisji Konkursowej.
Ogółem poddano ocenie 16 ofert wg następujących kryteriów:
– ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
– ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
– ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą
realizować zadanie publiczne,
– planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego,
– planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3,
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków,
– zasięg pomocy udzielanej przez podmiot, np. wojewódzki, powiatowy,
– ocena efektywności działań podmiotu składającego ofertę,
– ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały

zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
– przewidywana liczba osób objętych zadaniem.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostały do wiadomości publicznej w sposób
określony w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. W zakresie pomocy osobom bezdomnym środki finansowe w wysokości 215.000 zł
przekazano 7 podmiotom niepublicznym, na dofinansowanie następujących form pomocy:
– zapewnienie noclegu, wyżywienia, odzieży, obuwia, środków czystości, higieny
i materiałów opatrunkowych,
– udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej,
– przeprowadzenie niezbędnych remontów,
– zakup drobnego sprzętu i doposażenia.
II. W zakresie wspierania działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, środki
finansowe w wysokości 35.000 zł przekazano 1 organizacji pozarządowej, która wydatkowała
je na realizację następujących form pomocy:
– prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych oraz diagnostyczno-pedagogiczno–
–
–

terapeutycznych,
organizację wyjść uspołeczniających,
prowadzenie kampanii społecznej,
prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod
kątem zaburzeń autystycznych,
doposażenie pomieszczeń do prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.

–
Ogółem, środki finansowe w wysokości 250.000 zł przekazano 8 podmiotom
niepublicznym. W ramach przekazanych środków finansowych podmioty niepubliczne
wykorzystały 249.305,78 zł (99,72% dotacji). Monitoring realizacji Programu odbywał się
systematycznie. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie przedłożyły sprawozdanie
końcowe z wykonania zadania.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie realizacji zadania, wydatkowane środki
finansowe były zgodne z zawartymi umowami.
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