Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania uchwały Nr XVIII/176/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21.11.2019 r.

Informacja
o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (działania na
rzecz osób niepełnosprawnych) w 2020 roku
Tabela I

Lp. Nazwa zadania
.1.

Wspieranie działań o charakterze
integracyjnym na rzecz osób
niepełnosprawnych w formie :
poradnictwa specjalistycznego
i społecznego. Wspieranie zajęć
ogólnorozwojowych organizowanych
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz grup wsparcia
dla ich opiekunów. Wspieranie rozwoju
sportu osób niepełnosprawnych.
Wspieranie działań na rzecz integracji
i rehabilitacji społecznej

Kwota dotacji
Data ogłoszenia
przeznaczona na
konkursu
zadanie
06.02.2020r.
41.900,00

41.900,00

Data
Liczba ofert
Kwota przeznaczonych
Liczba ofert rozstrzygnięci pozytywnie
środków ogółem
a
rozpatrzonych
8
10.03.2020r.
8
12.625,70

12.625,70

Ogółem:
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Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania uchwały Nr XVIII/176/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21.11.2019 r.

Informacja
o zrealizowanych zadaniach publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku
Tabela II
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

Podmiot realizujący
zadanie

"Poradnictwo
Wałbrzyskie
specjalistyczne
i Stowarzyszenie
społeczne"
“Amazonki”
"Na szlaku uzdrowisk Dolnośląskie
dolnośląskich - historia Stowarzyszenie Osób
Świeradowa Zdroju". Niepełnosprawnych
"Wspieranie działań na Polskie Stowarzyszenie
rzecz
integracji
i na Rzecz Osób z
rehabilitacji społecznej Upośledzeniem
osób
z Umysłowym Koło w
niepełnosprawnościami Wałbrzychu
"
"Senior z pasją- zajęcia Wałbrzyskie
integracyjne
dla Towarzystwo Oświatowe
seniorów
niepełnosprawnych w
Wałbrzychu".
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Koło Pomocy
Dzieciom

1.084,74

-

Ogółem koszt
zadania
w zł
4.000,44

3.500,00

1.580,00

-

5.080,00

50

15.09-17.09 2020 r.

1.800,00

18.880,00

2.856,00

23.536,00

59

01.09-30.11 2020 r.

4.410,00

500

990

5.900,00

80

Termin realizacji
/od – do/
01.09-30.11.2020 r.

Środki Gminy
w zł.
2.915,70

01.09-30.11.2020 r.

Środki własne Wkład osobowy
podmiotu
w zł

Liczba odbiorców
zadania
(beneficjentów)
210

Odstąpiono od realizacji zadania
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i Młodzieży
Niepełnosprawnej
Dolnośląskie
Stowarzyszenie
Aktywizacji
Niepełnosprawny

6.

Ogółem zadanie

Odstąpiono od realizacji zadania

12.625.70 zł

22.044,74 zł

3.846,00 zł

38.516,44 zł

399

Ogółem wartość zrealizowanych zadań w wyniku otwartych konkursów ofert wyniosła 38.516,44 zł, z tego:
- środki własne gminy
- środki własne podmiotów
- wkład osobowy podmiotów

- 12.625,70 zł, które stanowiły 32,78 % udziału w kosztach ogółem,
- 22.044,74 zł, które stanowiły 57,23 % udziału w kosztach ogółem,
3.846,00 zł, które stanowiły 9,98 % udziału w kosztach ogółem.

Liczba beneficjentów objętych realizowanymi zadaniami wyniosła - 399 osoby
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