UchwałaNr 687/2011
ZarząduWojewództwa o polskiego
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięciaotwaftego konkursu ofert i udzielenia dotacji
dla fundacji i organizacji pozarzqdowychna realizację w }ol1. roku zadań
ze środkówPFRON z zakresu rehabilitacjizawodowej i społecznejosób
niepełnosprawnych
Na podstawie
aft. 35 ust. 1 pK. 8 orazaft. 36 ust.2, ust.3 ustawyz dnia
osób
i społecznej
zawodowej
oraz zatrudnianiu
27 sierpnia1997r. o rehabi|itacji
(Dz.U. z2010r. Nr 214,poz.1407zpoźn.zm.)orazart.41 ust.
niepełnosprawnych
pkt.
2
I oraz aft. 56 ust.2 ustawyz dnia 5 czelwca1998 r. o samoządzie
(Dz.U. 2001r., Nr I42 poz, 1590z późn.zm.),w związkuz uchwałą
województwa
Nr IV l 66 l20L1z dnia 22 |utego2011 r. w
opo|skiego
SejmikuWojewództwa
zawodoweji społecznejosób
zakresu
rehabi|itacji
zadań z
sprawieokreś|enia
na te zadania,
niepełnosprawnych
i wysokości
środkówPFRON przeznaczonych
przypadających
orazW
według
opolskiego
a|gofimuW 2011rokud|aWojewództrrya
Nr 49812011
z dnia5 kwietnia
związkuz uchwałq
ZarząduWojewództwa
opo|skiego
w 2011 rokuotwartegokonkursuofertd|a fundacji
20II r, w sprawieogłoszenia
pozarządowych
i organizacji
na rea|izacjęzadań ze środkówPFRON z zakresu
komisji
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
orazpowołania
osób niepełnosprawnych
konkursowej
i wyboruzłoŻonych
do sprawopiniowania
ofeń, ZarządWojewództwa
opolskiego
uchwa|a
co następuje:

51
1 . Dokonujesię wyborupodmiotówwyłonionych
w otwaĘm konkursieofeft,
zarekomendowa
nychprzezKomisję Konkursowąpowoła
Inym
ną przYRegiona
PolitykiSpołecznej
ośrodku
i udzie|asię dotacjize środków
PFRONw łącznej
(słownie:
wysokości
327 3L3|o0zł
tzysta dwadzieścia
siedemtysięcytrzysta
trzynaście
złoĘch00/100),
zgodniezzałącznikiem
do niniejszej
uchwały.
2 . Szczegółowe
zasady rea|izacjizadań oraz sposób ich roz|iczenia
zostaną
publicznego
W umowach,
określone
odpowiednio
o wsparcierea|izacji
zadania
lubo powierzenie
realizacji
zadaniapublicznego.

s2

Do podpisaniaumów, o Kórych mowa w $ 1 ust. 2, W imieniu Województwa
- DyreKora Regionalnegoośrodka
opolskiegoupowaznia
się AdamaRóżyckiego
Po|iĘkiSpołecznej
w opo|u.

53

Wykonanieuchwałypowieza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowiai Po|ityki
Wojewódńruaopo|skiego.
UrzęduMarszałkowskiego
Społecznej

s4
wchodziw zyciez dniempodjęcia.
Uchwała

1. J. Sebesta
2. T. Kostuś,
3. R. Kolek ..
4. B. Kamińsk

Uzasadnienie

W uchwa|eNr 49B/20LIZarząduWojewództwaopolskiegoz dnia 5 kwietnia
2011 roku w sprawieogłoszenia
w 2011 roku otwaftegokonkursuofeft dla fundacji
i organizacji pozarządowych na realizację zadań ze środków PFRON
z zakresu rehabiIitacjizawodowej i społecznejosób niepełnosprawnych
oraz
powołaniakomisji konkursowejdo Spraw opiniowaniai wyboru złozonychofeń
rodzaje zadań z zakresu rehabi|itacjizawodowej|ub społecznej,zasady
okreś|ono
przYznawania
dotacji,terminyi warunkirealizacjizadań,terminskładaniaofert,tryb
i kfieria stosowaneprzy dokonywaniuwyboruofert.Na rea|izacjępowyzszychzadań
przeznaczono
środkiPFRONw wysokości
408.311'o0 zł.
Zarząd Województwa na podstawie rekomendacjiKomisji Konkursowej
dokonał wyboru ofeft podmiotów wyłonionychW drodze otwartego konkursu.
Łączna kwota udzie|onych dotacji wynosi 327 3L3,00 zł. Szeegółowywykaz
podmiotów,które otrzymałydofinansowanie
z podziałemna przyznanekwoĘ dotacji,
zawarĘjest w załączniku
do niniejszejuchwały.
W ramach otwartego konkursu ofeft W RegionalnymośrodkuPo|iĘki
Społecznejw opolu złozono27 ofertna łącznąkwotę909 204,69zł.W dniu 5 maja
20Lt r. jedna ofefta złoŻona przez Stowazyszenie Przyjacioł i osób
''PomóżmyIm',W LewinieBzeskim zostałaprzezStowarryszenie
Niepetnosprawnych
wycofana.KomisjaKonkursowana posiedzeniuw dniach 9 i 10 maja br., przed
dokonaniemoceny mefiorycznej, odzuciła 11 ofert nie spełniająrych
wymogów
formalnych:
przez FundacjęPomocyMatemaĘkomi InformaĘkom
1) ofefta nr 3 złoŻona
Niesprawnym
Ruchowow Warszawie,
brak:sprawozdania
merytorycznego
oraz
finansowego
za 20L0r.;
przez FundacjęPomory MatemaĘkomi InformaĘkom
2) ofefta nr 4 złoŻona
Niesprawnym
Ruchowow Warszawie,
brak:sprawozdania
mefiorycznego
oraz
finansowego
za 20I0r.;
przez FundacjęPomory MatemaĘkomi InformaĘkom
3) ofefta nr 5 złoŻona
Niesprawnym
Ruchowow Warszawie,brak:sprawozdania
merytorycznego
oraz
finansowego
za 20t0r.i
przezStowazyszenie
4) ofeftanr 9 złożona
Rodzini Pnyjaciółosób z Zabuzeniami
Psychicznymi
NADZIEJAw K|uczborku,
w oferciewymieniono
2 rodzajezadań
. natomiast
do rea|izacji
w ogłoszeniu
w cz. III pkt3 widnieje
zapis:''wprzypadku
składania
ofeftna więcejniz jednozadanie,kazdaofeftapowinnazostaćzłoŻona
oddzie|niewraz z Wymaganymizałącznikami',),
ponadto brak: statutu,
sprawozdania
merytorycznego
i finansowego
za 20L0r;
pzez Stowazyszenie
5) ofertanr 11 złoŻona
Na RzeczAuĘzmu',Uczymysię zyć
razem.'w opo|u,w oferciebrak ka|ku|acji
pzewidywanych
kosztówrea|izacji
pub|icznego,
zadania
PrzedłoŻony
W ofercie,,Kosztorys
ze względuna rodzaj
kosztów,,
w części
kosztówmerytorycznych,
kosztówobsługizadaniaoraz innych
kosztów,W tym wyposażenia
promocji
i
zawieraogó|nekwoĘrea|izacji
zadania
bez wyszczegó|nienia
Wycenyrodzajówkosztóww kaidej z Ęch części
(m.in.

zajęć,
opiekuna,zakup materiałów
do prowadzenia
na zatrudnienie
specja|istów,
pracowni
zakupmateriałów
biurowych,zakupWyposazenia
na obsługęfinansową,
do prowadzeniazajęć).Brak wymienionychrodzajówkosztów i ich jednostkowej
Wycenynie pozwo|iłKomisji Konkursowejna dokonanieoceny mefiorycznej
planowanego
do realizacjizadania;
6) oferta nr 15 złoŻonaprzez FundacjęPRoDESTEw opolu, w oferciewymieniono
- natomiastw ogłoszeniu
w cz, II pkt 3 widnieje
2 rodzajezadań do rea|izacji
''w
jedno
pzypadku składaniaofeft na więcej niz
zadanie,kazda ofeńa
zapis:
powinnazostaćzłoŻona
załqcznikami'';
wrazz Wymaganymi
oddzie|nie
7) ofefta nr 19 złoŻonapaez Fundację''Dłoniei Serca'' w opo|u, w ofercie brak
kosztów reaIizacjizadania publicznego.Paedłozony
kaIkuIacjiprzewidywanych
W ofercie ,,Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,, w części kosztów
kosztówobsługizadaniaoraz innych kosztów,W tym wyposazenia
merytorycznych,
Vvyceny
i promocji zawieraogó|nekwoĘ realizacjizadaniabez v,tyszczegó|nienia
rodzajów kosztów W kazdej z Ęch części.Pzedstawione W opisie ofeĘ
m.in. koszĘ noc|egów i wyzywienia uczestników projektu, koszĘ obsługi
projektuoraz inne kosĄ zwiqzanez promocjq
finansowej,prawnej,merytorycznej
tj. wydrukiemu|oteki ogłoszeńprasowychnie zawierająich jednostkowejWyceny,
brak szczegółowowymienionychrodzajówkosztów i ich jednostkowejwyceny nie
pozwo|iłKomisjiKonkursowejna dokonanieoceny mefiorycznej p|anowanego
do realizacji
zadania;
8) oferta nr 20 złoŻonapzez Fundację'.Dłoniei Serca'' w opo|u, w ofercie brak
kaIkuIacjipzewidywanychkosztów reaIizacjizadania pubIicznego.PrzedłoŻony
W ofercie ,,Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,, w części kosztów
merytorycznych,
kosztówobsługi
zadaniaorazinnych kosztów,W tym wyposażenia
promocji
vvyceny
i
zawieraogó|nekwoĘ rea|izacji
zadaniabez vlyszczegó|nienia
rodzajów kosztów w kazdej z Ęch części.PzedstawioneW opisie ofefi m.in.
koszĘ zatrudnionych specja|istów, koszty obsługi finansowej, prawnej,
merytorycznejzadania, koszĘ związanez ekspIoatacjqpomieszczeń,koszty
wydzie|enia
odrębnegostanowiskapracyoraz inne koszĘzwiązanez promocjąnie
zawierająich jednostkowejWyceny' brak szczegółowowymienionychrodzajów
kosztówi ich jednostkowejWycenynie pozwo|ił
KomisjiKonkursowejna dokonanie
planowanego
ocenymerytorycznej
do realizacji
zadania;
9) oferta nr 23 złoŻonaprzez StowarzyszeniePrzyjaciołDzieci Niepełnosprawnych
''Janek''przySpecja|nym
ośrodku
Szko|no-Wychowawczym
W Nysie,w oferciebrak
okreś|enia
rodzaju zadania publicznego,zgodnie z częściąI.1 ogłoszenia
o konkursie;
przez CaritasDiecezjiopo|skiej,w ka|kulacjipzewidywanych
10) ofefta nr 25 złoŻona
kosztów rea|izacjizadania pub|icznegoujęto 2 rodzaje zadań wymienionych
(zgodniez opisem
w ogłoszeniu:
1) prowadzenie
zajęćgrupowychi indywidua|nych
pzeszko|enie
na 1 stronie oferĘ oraz 2)
kadry bezpośrednio
zaangaŻowanej
W proces rehabi|itacjiosób niepetnosprawnych
wraz z zakupem spzętu do
prowadzeniarehabi|itacji
przez przeszko|onych
specja|istów(inny rodzajzadania
wymieniony
w ogłoszeniu
o konkursie),
w ogłoszeniu
w cz. III pkt 3 widniejezapis:
''w pzypadku składania
ofert na więcejnii jedno zadanie,każdaofertapowinna
zostaćzłoŻona
oddzie|nie
wrazz Wyma9anymi
załącznikami'');
przez Społdzie|nię
11) ofertanr 27 złoŻona
Socja|nąUsługowo.Hand|owo-Produkcyjnq
w Byczynie,brak: sprawozdaniamerytorycznego
za 2010 rok, brak informacji
dodatkowej do sprawozdaniafinansowegoza 2010 rok, brak wypełnionych
oświadczeń
na końcuofeĘ.

pzez KomisjęKonkursową
Po dokonaniu
ocenymefiorycznej15 ofeftustalono,
iz ofeĘ dwóchorganizacji
nie zostanąprzyjętedo rea|izacji
z powoduuzyskania
rczającejliczbypunktów:
niewysta
1) oferta StowazyszeniaRodziców,PrzyjaciółDziecii Młodziezy,osób Ze Specja|nymi
przyPublicznym
na
w Kluczborku
Potrzebami
Pzedszkolunr 2 z Oddz.Integracyjnymi
oraz
zadanie: ProwadzenieporadnictwapsychoIogicznego,
społeczno-prawne9o
uprawnień,dostępnychusług,spzętu
udzie|anieinformacjina temat przysługujqrych
pn. 'Tacy Sami pomocy
i
technicznej
d|aosób niepełnosprawnych
rehabi|itacyjnego
IV edycja''na kwotędotacji_ 29,952,00zł.oferta uzyskała46,57punktów.
w Byczyniena zadanie:
f) ofertaSpółdzie|ni
SocjalnejUsługowo.Hand|owo-Produkryjnej
zajęć,które mają na ce|u nabywanie,
Prowadzeniegrupowychi indywidua|nych
rozwijanie i podtzymywanie umiejętnościniezbędnych do samodzie|nego
pn. ''Kiedyśmiejesię dziecko,śmiejesię
funkcjonowania
osób niepełnosprawnych
całyświat''
na kwotędotacji29J60,00 zł.oferta uzyskała36,00punktów.
Zgodnie z ogłoszeniemo konkursie: ,,Dotację może otrzymać Podmiot, Kórego

ofefta zostałarozpatrzonapozytywniepod względemforma|nymoraz W ocenie
merytorycznej
uzyskaco najmniej50% plus 1 punK, mozliwychdo uzyskania
punKóW''.
KomisjaKonkursowajednogłośnie
zarekomendowała
do rea|izacji13 ofert,
które uzyskały51 i więcej punktów przY maksyma|nej
|iczbie100 punktów (przy
ocenie ofeft wzięto pod uwagę średniąz ocen prapnanych przez obecnych na
posiedzeniu7 członkówkomisji konkursowej)na łącznąkwotę dotacji ze środków
PFRONW Wys.327 313,00zł.
Pozostająca, nie rozdysponowanaW trybie otwartego konkursu ofeft kwota
w wysokościB0.99B,00zł możezostać ujęta w następnejedycji konkursu ofert
np. w II potowiebr.
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wykaz podmiotów, którę złożyłyofefty w ramachotwańegokonkursu ofert ogłoszonegoUchwałąNr 498/201l Zarządu wojewódŹwa
opolskiego z dnia 5 kwietnia 20l l roku w sprawie ogłoszeniaw 2011 roku otwatęgo konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych
oraz powołaniakomisji
na realizację zadń ze środkówPFRoN z zakresurehabilitacji zawodoweji społecznejosób niepełnosprawnych
koŃusowej do spnw opiniowania i wyboru złoźonychofeń
Spelniają wymogi formelne i zostałyrozpatrzone pozyt}.rvnie:
Lp.
I

2
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Wnioskodawca

Rodzaj i nanłvazadania publicznego

Prowadzeniegrupowych i indywidualnychzajęć,(...) pn.
,,My tei - chcemy uczyć się, bawić' rozutijaći zyć tak jak
nasi zdrowi rÓwieśnicv''
Polski ZwiązekGłuchycho/opolski
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społecznoprawnego oraz udzielanie informacji (...) pn. "Zrtam
swoje prawa III - wsparcie osÓb z uszkodzonym narządem
słuchu''
WojewÓdzkie Towarzystwo Walki z
organizowanie lokalnych, regionalnych i ogÓlnopolskich
imprez (.'.) pn' ''Jarmark Niezwykłości - Spartakiada
Kalectwem
osÓb Niepełnosprawnychopole fDI |,,
w
Promowanie aktywnościosÓb niepełnosprawnych
WojewÓdzkie Towarzystwo Walki z
rÓżnych dziedzinach życia społ.i zawodowego pn. ''Marsz
Kalectwem
po zdrowie - akWwnośći integracia''
Kultury
osÓb
organizowanie i prowadzenie szkole , kursÓw,
Stowarzyszenie
w Paczkowie warsŹatÓw (...) dla osÓb niepełnosprawnych
Niepełnosprawnych''wIĘZ''
aktywizujących zawodowo i społeczniete osoby pn.
"Tworzvmv Teatr Prawdziwy"
Polski Związek EmerytÓw,RencistÓw i
organizowanie lokalnych' regionalnych i ogÓlnopolskich
imprez (...) pn. "Dzie lnwalidy fDll - Rehabilitacja
lnwalidÓw w opolu
zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie osÓb
nieoełnosorawnYch''
ZHP Chorągiewopolska
organizowanie lokalnych, regionalnych i ogÓlnopolskich
imprez (...) pn. "II Regionalny Integracyjny Zlot
Nieorzetarteso Szlaku"
Opolskie StowarzyszeniePomocy
Dzieciom z ZespołemDowna

Wnioskowana
kwota dotacji
(ztl

Przyznana
kwota dotacji

fu zł)-

Punktacja

59 650,00

22 150,00

81,43

5 44 1 0 , 0 0

25 430.00

8f,57

27 800,00

22 900,00

79,29

45 663,00

34 360.00

75,f9

1 79 8 0 , 0 0

17 780.00

86,71

30 000,00

fl312,00

69,71

f9 7',|5,00

23 875,00

89,r4

8

9

10

lt
I2

I3

prowadzenie szkole , kursÓw,
organizowanie
i
(...)
warsztatÓw
dla osÓb niepełnosprawnych
akĘwizujących zawodowo i społecznie te osoby pn.
''Spotkania osÓb niepełnosprawnych opolszczyz\Y ze
sŹuką - Pod niebem opola, Tradycje |udowe Sląska
Onolskieso"
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji
organizowanie lokalnych, regionalnych i ogÓlnopolskich
imprez (...) pn' ''Xvil FesĘn Fundacji Dom Rodzinnej
Dzieci z PorazeniemMÓzgowym w opolu
Rehabilitacii Dzieci zPoruŻeniemMÓzsowYm w Opolu''
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społecznoStowarzyszenieWsparcia osÓb w Wieku
prawnego oraz udztelanie informacji (...) pn. "Mobilna
PodeszĘm ''BABIE LATO'' w opolu
poradnia zapewniająca kompleksowe wsparcie osÓb
ią''
dotknięWchniepełnosprawnośc
olimpiady Specjalnew Kędzierrynie Koźlu Promowanie aktywności osÓb niepełnosprawnych w
rlinych dziedzinach życia społ. i zawodowego pn. ''V[I
Dzień Godności''
prowadzenie szkole , kursÓw,
i
Polski Zw iązek N iewidomych okrę g
organizowanie
warsztatÓw (...) dla osÓb niepełnosprawnych
Opolski
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn.
''Rehabilitacja społecznai zawodowa inwalidÓw wzroku
2 0 11 "
organizowanie lokalnych, regionalnych i ogÓlnopolskich
StowarzyszeniePrzyjaciÓł i osÓb
imprez (...) pn. ''WojewÓdzki IntegracyjnyTurniej Piłki
Niepełnosprawnych''PomÓżmy
Im'' w
Noznei w Lewinie Brzeskim"
Lewinie Brzeskim
Fundacj a Dom Rodzinnej Rehabilitacj i
Dzieci zPoraŻęniemMÓzgowym w opolu

Razem

41 478,50

2s 368.00

8f.14

36110,40

34 470.00

84,57

f6 640,00

r7 760.00

80,71

24 000,00

20 900.00

88,00

40 608,06

34 608.00

85,71

30 000,00

26 400.00

84,86

464774.96

327313.00

