
Numer umowy Zadanie, którego 

dotyczy umowa 

Kwota 

dofinansowania  

z budżetu 

państwa lub 

Funduszy 

Rok 

zakończenia 

zadania  

w ramach 

umowy 

Wypełniono obowiązek informacyjny przez 

zamieszczenie informacji na: 

Uwagi 

Tablicy 

informacyjnej 

( tak/nie) 

Plakacie 

informacyjnym 

(tak/nie) 

Stornie www/ 

mediach 

społecznościowych 

(tak/nie) 

1/2016 

(aneksowana) 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla 

najuboższych 

160.968,00 2016 nie nie nie Informacja w 

uzasadnieniu 

do decyzji  

24/OPS/2016 Wsparcie finansowe zadań 

i programów realizacji 

zadań pomocy społecznej 

135.969,00 2016 nie nie nie Opis na 

dokumentach 

księgowych  

1/2017 

(aneksowana) 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla 

najuboższych 

120.165,00  2017 nie nie nie Informacja w 

uzasadnieniu 

do decyzji 

24/OPS/2017 Wsparcie finansowe zadań 

i programów realizacji 

zadań pomocy społecznej 

135,032,00 2017 nie nie nie Opis na 

dokumentach 

księgowych  

1/2018 

(aneksowana) 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla 

najuboższych 

122.582,00 2018 nie nie nie Informacja w 

uzasadnieniu 

do decyzji 

24/OPS/2018 Wsparcie finansowe zadań 

i programów realizacji 

zadań pomocy społecznej 

111.387,00 2018 nie nie nie Opis na 

dokumentach 

księgowych 

WP-

III.9421.18.12.

2018 

Wspieranie aktywnego 

starzenia się – Utworzenie 

i/lub wyposażenie Klubu 

„Senior+” 

120.000,00 2018 tak nie tak https://cms18.

vps67.iat.pl/pl/

450/0/program

-senior-.html 

https://cms18.vps67.iat.pl/pl/450/0/program-senior-.html
https://cms18.vps67.iat.pl/pl/450/0/program-senior-.html
https://cms18.vps67.iat.pl/pl/450/0/program-senior-.html
https://cms18.vps67.iat.pl/pl/450/0/program-senior-.html


1/2019 

(aneksowana) 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla 

najuboższych -Posiłek w 

szkole i w domu 

134.600,00 2019 nie nie nie Informacja w 

uzasadnieniu 

do decyzji 

24/OPS/2019 Wsparcie finansowe zadań 

i programów realizacji 

zadań pomocy społecznej 

120.327,00 2019 nie nie nie Opis na 

dokumentach 

księgowych 

1/2020 

(aneksowana) 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla 

najuboższych -Posiłek w 

szkole i w domu 

136.000,00 2020 nie nie nie Informacja w 

uzasadnieniu 

do decyzji 

24/OPS/2020 

(aneksowana) 

Wsparcie finansowe zadań 

i programów realizacji 

zadań pomocy społecznej 

121.271,00 2020 nie nie nie Opis na 

dokumentach 

księgowych 

1/2021 

(aneksowana) 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla 

najuboższych -Posiłek w 

szkole i w domu 

118.263,00 2021 nie nie tak https://ciezko

wice.pl/pl/534/

0/posilek-w-

szkole-i-w-

domu.html  

25/OPS/2021 Wsparcie finansowe zadań 

i programów realizacji 

zadań pomocy społecznej 

112.336,00 2021 nie nie tak https://ciezko

wice.pl/pl/535/

0/wsparcie-

finansowe-

zadan-i-

programow.ht

ml 

 

https://ciezkowice.pl/pl/534/0/posilek-w-szkole-i-w-domu.html
https://ciezkowice.pl/pl/534/0/posilek-w-szkole-i-w-domu.html
https://ciezkowice.pl/pl/534/0/posilek-w-szkole-i-w-domu.html
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https://ciezkowice.pl/pl/535/0/wsparcie-finansowe-zadan-i-programow.html
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