UZUPEŁNIENIE DO SPRAWOZDANIA
z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej
oraz przeciwdziałania HIV/AIDS
na 2020 rok”

W Sprawozdaniu z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej
oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok” w części „Otwarty konkurs ofert w zakresie
pomocy społecznej – rezultaty” wprowadza się następujące uzupełnienia:
1) w akapicie pierwszym na stronie 7 zamiast słów:
„Na dzień opublikowania niniejszego sprawozdania 2 dotacje na łączną wartość
18.000,00 zł pozostają nierozliczone z uwagi na trwającą procedurę kontrolną.”
wprowadza się następującą treść:
„Na dzień opublikowania sprawozdania 2 dotacje na łączną wartość 18.000,00 zł
pozostawały nierozliczone z uwagi na trwającą procedurę kontrolną. W wyniku
weryfikacji sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań publicznych
oraz przeprowadzonej w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego procedury
kontrolnej rozliczono 11 dotacji na zadania publiczne z zakresu pomocy
społecznej na łączną kwotę 203.241,80 zł.”
2) w akapicie czwartym na stronie 7 zamiast słów:
„W przypadku rozliczania 2 dotacji o wartości łącznej 18.000,00 zł na dzień
30 kwietnia 2021 r. trwa procedura weryfikacyjna.”
wprowadza się następującą treść:
„W przypadku rozliczania 2 dotacji o wartości łącznej 18.000,00 zł na dzień
30 kwietnia 2021 r. trwała procedura weryfikacyjna, która zakończyła się
wystąpieniami pokontrolnymi znak: K-1.431.2.2.2021.8.AK z dnia 12 lipca 2021 r.
oraz znak: K-1.431.2.3.2021.10.MF z dnia 18 sierpnia 2021 r. W wyniku powyższej
procedury dwa stowarzyszenia zwróciły łącznie 9.217,67 zł dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości. W stosunku do planowanej wysokości środków finansowych
250.000,00 zł z dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej, podmioty
niepubliczne wykorzystały na dzień 3 września 2021 r. ok. 81,30 % kwoty dotacji,
czyli 203.241,80 zł.”
3) w akapicie piątym zastosowaną w sprawozdaniu treść zmienia się na następującą:

„Poniższa tabela przedstawia podział dotacji z budżetu Wojewody
Zachodniopomorskiego na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
w 2020 roku oraz jej wykonanie – stan na dzień 3 września 2021 r.:
Lp.

Numer
umowy

Podmiot dotowany

Tytuł zadania publicznego

Działania w zakresie obszaru I - na rzecz osób bezdomnych

Wysokość
przekazanej
dotacji w zł

Wykonanie
dotacji
w 2020 r.

141 970,00

132 491,83

1.

600/ZPS3/2020

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

Kompleksowe udzielanie
wsparcia rodzinom
i osobom bezdomnym

45 000,00

45 000,00

2.

601/ZPS3/2020

Zachodniopomorski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
w Szczecinie

Działania na rzecz osób
bezdomnych

39 750,00

39 750,00

3.

602/ZPS3/2020

Stowarzyszenie TEEN
CHALLENGE Chrześcijańska
Misja Społeczna Oddział
w Białogardzie

Droga do zmiany - wsparcie
osób bezdomnych

14 600,00

14 600,00

4.

603/ZPS3/2020

Stowarzyszenie Solidarni Plus,
Ośrodek RehabilitacyjnoPostresocjalizacyjny
w Darżewie

Nawigator - kompleksowy
program wsparcia osób
bezdomnych

12 620,00

12 620,00

717/ZPS3/2020

Stowarzyszenie Ludzi
Bezdomnych Samotnych Matek
z Dziećmi
im. Dr. Tomasza Judyma
w Stargardzie

Zabezpieczenie osobom
bezdomnym odpowiednich
warunków pobytu
i pomocy sanitarnej
w schronisku. Umożliwienie
osobom przyjmowanym
do schroniska warunków
do odbycia kwarantanny
(wymaganej w przypadku
zagrożenia COVID-19)

10 000,00

1 040,93

6.

718/ZPS3/2020

Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego - Dom
dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży
w Karwowie

Działania na rzecz osób
bezdomnych

10 000,00

10 000,00

7.

719/ZPS3/2020

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta
"Carpe Diem"

Prowadzenie schroniska
dla osób bezdomnych

10 000,00

9 480,90

5.

Działania w zakresie obszaru II - na rzecz osób niepełnosprawnych

72 080,00

70 749,97

8.

604/ZPS3/2020

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
"Tęcza" w Szczecinie

Od bezradności
do aktywności

24 700,00

24 689,80

9.

605/ZPS3/2020

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
"Radość z Życia"

Autyzm - nie jesteś sam

18 180,00

17 118,77

10.

606/ZPS3/2020

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Szczecinie

Dorosły - samodzielny niezależny. Rozwój usług
wspierających osoby
z niepełnosprawnością
intelektualną w celu
ich integracji
ze społeczeństwem

21 200,00

21 200,00

11.

720/ZPS3/2020

Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób Mniejszych
Szans "Więź"

Wciąż Idziemy dalej

8 000,00

7 741,40

214 050,00

203 241,80

Ogółem:

Pozostałe części ww. sprawozdania pozostawia się bez zmian.

Akceptuję
wz. Wojewody Zachodniopomorskiego
Tomasz Wójcik
WICEWOJEWODA
/właściwy podpis na oryginale/

Szczecin, dnia 01 października 2021 r.

