Załącznik Nr 1 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 ochrony zdrowia w 2020 roku
Tabela 1

Lp.

Nazwa zadania

Data ogłoszenia
konkursu

Kwota
przeznaczona
w budżecie
Gminy na
zadanie

Liczba
ofert

Data

Liczba ofert
rozstrzygnięcia pozytywni
rozpatrzonych

Kwota
przyznanych
środków
ogółem
zł

zł

1.

„Podejmowanie działań zmierzających
do poprawy jakości opieki nad osobami
przewlekle i nieuleczalnie chorymi
przebywającymi w środowisku
domowym z terenu Miasta Wałbrzycha,
w tym rehabilitacja i zakup
niezbędnego sprzętu medycznego dla
niepełnosprawnych, nieuleczalnie i
przewlekle chorych dzieci"
OGÓŁEM:

27.02.2020r.

170.000,00

170.000,00

1

24.03.2020r.

1

170.000,00

1

170.000,00

1
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z wykonania uchwały Nr XVIII/176/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21.11.2019 r.

Informacja
o zrealizowanych zadaniach publicznych z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku
Tabela II

Lp.

1

Podmiot
Termin
Środki własne
realizujący
realizacji
Środki Gminy podmiotów w
zadanie
/od – do/
w zł
zł
„Podejmowanie
Polskie
działań zmierzających
Towarzystwo
do poprawy jakości Opieki Paliatywnej
opieki nad osobami
Oddział
01.04.2020r. 170.000,00
18.602,97
przewlekle i
w Wałbrzychu
22.12.2020r.
nieuleczalnie chorymi
przebywającymi w
środowisku domowym
z terenu Miasta
Wałbrzycha, w tym
rehabilitacja i zakup
niezbędnego sprzętu
medycznego dla
niepełnosprawnych,
nieuleczalnie i
przewlekle chorych
dzieci"
170.000,00
18.602,97
Ogółem:
Nazwa zadania

Wkład
osobowy
w zł

Ogółem
koszt
zadania w zł

Liczba odbiorców
zadania
(beneficjentów)

2.890,00

Objęto pomocą ok. 141
191.492,97 chorych oraz 35 dzieci

2.890,00

191.492,97

176

Ogółem wartość zrealizowanego zadania – 191.492,97 zł, z tego:
- środki własne Gminy
- 170.000,00 zł, które stanowiły 88,78 % udziału w kosztach ogółem,
- środki własne podmiotów
- 18.602,97 zł, które stanowiły 9,72 % udziału w kosztach ogółem,
- wkład osobowy podmiotów
- 2.890,00 zł, które stanowiły 1,5 % udziału w kosztach ogółem.
Liczba beneficjentów objętych realizowanymi zadaniami wyniosła 176
2

