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Sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku 2021 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem powiatu. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie współpracy i działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5a ust. 1 ww. ustawy organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Natomiast organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,  

nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  

Współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 

 przebiegała zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/115/2020 Rady Powiatu w Siedlcach  

z dnia 9 października 2020 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021. 

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

na rok 2021 polegały na wyznaczeniu okresu od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku,  

w trakcie, którego określone wyżej podmioty mogły składać propozycje do programu 

współpracy. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu 
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opublikowano 6 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego, na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w dniu 7 sierpnia 2020 r. na platformie e-Urząd  

(e-Konsultacje społeczne) oraz przesłano organizacjom pozarządowym. W ogłoszeniu 

wskazano przedmiot, formę oraz termin konsultacji. W toku konsultacji nie zgłoszono 

żadnych uwag i propozycji do konsultowanego dokumentu.  

 Zgodnie z ww. Programem współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy oraz niefinansowy i była realizowana poprzez:  

I. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych                         

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

II. Wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań (m.in. poprzez 

konsultacje społeczne).  

III. Pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń 

oraz mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji 

działalności organizacji.  

IV. Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych.  

V. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami 

organizacji.  

VI. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej powiatu.   

VII. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie powiatu.  

 Ponadto na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zamieszczane były ogłoszenia  

oraz rozstrzygnięcia konkursów, informacje nt. konsultacji społecznych Programu  

oraz Programy współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   

 

I. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

- Otwarte konkursy ofert z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  

i krajoznawstwa 

 Uchwałą Nr XCIX/270/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu  

w Siedlcach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 
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publicznych w 2021 roku (zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

turystyki i krajoznawstwa).  

 Uchwałą Nr CII/276/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 lutego 2021 r. 

została powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.   

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 15 lutego 2021 roku wpłynęło  

dwadzieścia cztery oferty. Dziewięć ofert nie spełniło wymagań formalnych i nie podlegały 

rozpatrywaniu przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Komisja 

przedłożyła Zarządowi Powiatu listę pozytywnie zaopiniowanych ofert konkursowych wraz  

z proponowanymi kwotami dotacji. Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami 

Komisji Konkursowej, Uchwałą Nr CVI/290/2021 z dnia 17 marca 2021 r. rozstrzygnął 

otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych  

w 2021 roku, określając 15 ofert wybranych do realizacji wraz z kwotami dofinansowania.  

 Uchwałą Nr CVII/296/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Zarząd Powiatu  

w Siedlcach ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadań publicznych w 2021 roku (zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej).  

 Uchwałą Nr CIX/305/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

została powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.   

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 23 kwietnia 2021 roku wpłynęło  

jedenaście ofert. Dwie oferty nie spełniły wymagań formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu 

przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Komisja pozytywnie oceniła 

możliwość realizacji zadań publicznych, zgodnie z przedstawionymi kalkulacjami kosztów 

ujętymi w 9 ofertach. Komisja przedłożyła Zarządowi Powiatu listę pozytywnie 

zaopiniowanych ofert konkursowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji. Zarząd 

Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Komisji Konkursowej, Uchwałą  

Nr CX/313/2021 z dnia 12 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku, określając oferty wybrane  

do realizacji wraz z kwotami dofinansowania.  

 

- Otwarte konkursy ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym (organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach) 
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Uchwałą Nr XCVI/260/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku, Zarząd Powiatu  

w Siedlcach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie 

domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi 

oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku.  

Uchwałą Nr XCVIII/265/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2021r. 

została powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.   

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 7 stycznia 2021 r. wpłynęła 

jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych. Oferta nie podlegała rozpatrywaniu 

przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. 

W związku z powyższym Uchwałą Nr XCIX/267/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku, 

Zarząd Powiatu w Siedlcach unieważnił otwarty konkurs ofert ogłoszony ww. uchwałą.   

Uchwałą Nr XCIX/271/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu w Siedlcach 

ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu 

pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla 

osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku. 

Uchwałą Nr CII/274/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 lutego 2021 r. 

została powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.   

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 10 marca 2021 r. wpłynęła jedna 

oferta, która spełniła wymagania formalne i merytoryczne.  Komisja przedłożyła Zarządowi 

Powiatu listę z pozytywnie zaopiniowaną ofertą konkursową wraz z proponowaną kwotą 

dotacji. Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, 

Uchwałą Nr CV/285/2021 z dnia 3 marca 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na 

wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  

pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego” w 2021 roku. 

Uchwałą Nr CII/275/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarząd Powiatu w Siedlcach 

ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 
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w 2021 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Uchwałą Nr CVI/289/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 17 marca 2021 r. 

została powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.   

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 12 marca 2021 r. wpłynęły 

cztery oferty, które spełniły wymagania formalne i merytoryczne.  Komisja przedłożyła 

Zarządowi Powiatu listę z pozytywnie zaopiniowanymi ofertami konkursowymi  

wraz z proponowanymi kwotami dotacji. 

Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, 

Uchwałą CVII/297/2021 z dnia 29 marca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert  

na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

W związku z faktem, iż w określonym terminie wskazanym w otwartym konkursie 

ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nie wpłynęła żadna oferta, Zarząd Powiatu 

w Siedlcach Uchwałą Nr CXI/316/2021 z dnia 25 maja 2021 roku ponownie ogłosił otwarty 

konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Uchwałą Nr CXII/320/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia z dnia 8 czerwca 

2021 r. została powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie 

złożonych ofert.   

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 16 czerwca 2021 r. nie wpłynęła 

żadna oferta. Uchwałą Nr CXIV/328/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu  

w Siedlcach unieważnił otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu 

Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku. 

 

Udział osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert.   

 Zgodnie z § 11 ust. 2 Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2021, równocześnie z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert, Zarząd Powiatu  

w Siedlcach ogłaszał nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert.  
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W 2021 roku w pracach Komisji Konkursowej nie wzięła udziału żadna osoba wskazana 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

 W 2021 roku, zgodnie z rozstrzygnięciami Zarządu Powiatu w Siedlcach były 

realizowane następujące zadania:  

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Plan na 2021 rok – 328.858,00 zł  

Wykonanie – 318.300,00 zł 

 

Rodzaj zadania: Wspieranie zadań sportowych promujących zdrowy styl życia, 

przeciwdziałanie otyłości wśród mieszkańców powiatu siedleckiego.  

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 8.500,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez: Fundację Ultramaratonu 

Nadbużańskiego. 

Dotację otrzymała:  

Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego - ,,Warsztaty Wstań, trenuj, dbaj o zdrowie!”  

- 8.500,00 zł (umowa zawarta na kwotę 8.400,00 zł).  

W ramach zadania przeprowadzono 38 godzin warsztatów promujących zdrowy styl życia. 

Podczas realizacji zadania uczestnicy mieli aktywnie zagospodarowany czas wolny, zostali 

zmotywowani do wprowadzenia zmian w swoim życiu – włączenia aktywności fizycznej 

i zmiany sposobu żywienia. W związku z wnioskiem fundacji (instruktor nie mógł dalej 

prowadzić zajęć) zawarto aneks, w którym skrócono termin realizacji zadania i obniżono 

kwotę dotacji. Fundacja dokonała zwrotu dotacji w wysokości 2.600,00 zł. Cele zakładane  

w zadaniu zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały 

wydatkowane zgodnie z zawartym aneksem.  

 

Rodzaj zadania: Organizacja imprez terenowych, rajdów pieszych, rowerowych.  

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 8.500,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez: Fundację Ultramaratonu 

Nadbużańskiego. 

Dotację otrzymała:  

Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego - Rajdy rowerowe ,,Poznaj Powiat Siedlecki” 

- 8.500,00 zł (umowa zawarta na kwotę 8.455,00 zł) 
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W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID – 19 było niewielkie 

zainteresowanie udziałem w rajdach. Pomimo podjętych działań informacyjnych  

i promocyjnych nastąpił brak możliwości realizacji zadania publicznego. Zawarto 

porozumienie o rozwiązaniu umowy i Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji  

w wysokości 8.455,00 zł. 

 

Rodzaj zadania: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń  

oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego  

w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej i rugby. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 72.500,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły oferty złożone przez: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Siedlcach, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach, Ludowy Klub 

Sportowy „Grodzisk” Krzymosze, Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy ,,Jastrząb” Żeliszew, 

Miejski Klub Sportowy ,,POGOŃ’’ w Siedlcach, Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” 

Skórzec, Ludowy Klub Sportowy ,,TĘCZA” Korczew i Miejski Klub Koszykówki Siedlce.  

Dotację otrzymali:  

1) Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze 

Udział reprezentantów powiatu siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym. 

Udział klubu LKS ,,Grodzisk” Krzymosze w rozgrywkach organizowanych przez OZPN 

Siedlce - 5.500,00 zł 

W ramach zadania drużyny LKS „Grodzisk” (30 zawodników) wzięły udział w meczach 

ligowych piłki nożnej. W rundzie wiosennej rozegrano 13 meczy, w tym 7 wyjazdowych  

i 6 u siebie. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Środki przeznaczone  

na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Jastrząb” Żeliszew 

Działalność statutowa Klubu Sportowego ULKS ,,JASTRZĄB” ŻELISZEW-9.000,00 zł 

W ramach zadania przeprowadzono szereg działań zmierzających do rozpropagowania wśród 

dzieci i młodzieży zajęć piłkarskich. Zawodnicy brali udział w rozgrywkach piłkarskich  

pod patronatem OZPN Siedlce w grupach Juniorskich a także uczestniczyli w jednostkach 

treningowych w klubie. W trakcie trwania zadania treningi organizowane były dwa razy  

w tygodniu po dwie godziny. W treningach brało udział 38 zawodników. Cele zakładane  

w zadaniu zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały 

wydatkowane w całości. 
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3) Miejski Klub Sportowy ,,POGOŃ’’ w Siedlcach 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe RUGBY TAG - 10.000,00 zł 

W ramach zadania w Zespole Oświatowym w Iganiach i w Zespole Oświatowo – 

Wychowawczym w Strzale z terenu Powiatu Siedleckiego przez cały rok szkolny prowadzone 

były bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe z Rugby TAG. Przeprowadzono 

ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, rozwijające uczestników pod względem fizycznym, 

motorycznym i psychicznym. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały 

wydatkowane w całości.  

4) Miejski Klub Sportowy ,,POGOŃ’’ w Siedlcach 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w Rugby T.A.G. Szkół Podstawowych 

dziewcząt i chłopców z klas IV, V, VI w roku 2021 - 500,00 zł 

W ramach zadania w dniu 16 września 2021 r. w Zespole Oświatowym w Pruszynie odbyły 

się ,,Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w Rugby T.A.G. Szkół Podstawowych 

dziewcząt i chłopców z klas IV, V, VI”. W turnieju wystąpiło 16 zespołów oraz ponad  

60 zawodników. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Środki przeznaczone  

na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości. 

5) Miejski Klub Sportowy ,,POGOŃ’’ w Siedlcach 

Halowe Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w Rugby T.A.G. Szkół Podstawowych 

dziewcząt i chłopców z klas IV, V, VI w roku 2021 - 500,00 zł 

W ramach zadania w dniu 9 listopada 2021 r. w Zespole Oświatowym Nowe Iganie odbyły 

się Halowe Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w Rugby T.A.G. Szkół Podstawowych 

dziewcząt i chłopców z klas IV, V, VI. W turnieju wzięły udział szkoły z miejscowości: 

Czuryły, Nowe Iganie, Suchożebry, Zbuczyn, Żelków. Cele zakładane w zadaniu zostały 

osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

6) Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec 

Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń oraz współzawodnictwa 

sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego w zakresie piłki 

koszykowej, siatkowej i nożnej - 7.000,00 zł 

Bezpośrednim efektem realizacji zadania był udział 135 zawodników w treningach, które 

odbywały się w ilości minimum 3 godziny tygodniowo. Wszystkie drużyny piłkarskie  

w rundzie wiosennej 2021 uzyskały awans do I ligi okręgowej a drużyna występująca  

w rozgrywkach F1 ŻAK w swojej grupie rozgrywkowej zajęła I miejsce. Zakładane cele 

realizacji zadania zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały 

wydatkowane w całości.  
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7) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dzieci. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Młodzieży (w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej i nożnej) - 9.000,00 zł 

W ramach zadania młodzież z terenu powiatu siedleckiego wystartowała we wszystkich 

dyscyplinach sportowych objętych Kalendarzem Imprez Sportowych na rok szkolny 

2020/2021 oraz 2021/2022 zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie. Wszystkie 

zawody zostały przeprowadzone zgodnie z założonymi celami, co spowodowało udział wielu 

reprezentantów powiatu siedleckiego w wyższym etapie rozgrywek: w zawodach 

międzypowiatowych i wojewódzkich.  Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 

Ogółem wystartowało 850 uczniów szkół podstawowych z 21 szkół podstawowych. Środki 

przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

8) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 

Organizacja na terenie Powiatu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych  

w środowisku wiejskim i miast do 5 tys. mieszkańców w zakresie piłki koszykowej, 

siatkowej, ręcznej, nożnej - 21.500,00 zł 

W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodów sportowych, 

w których udział wzięło ok. 1400 uczestników z 18 szkół podstawowych z terenu powiatu 

siedleckiego oraz 411 zawodników z 7 klubów LZS w kategorii Open. W kalendarzu imprez 

znalazło się wiele wydarzeń sportowych, które wpłynęły na osiągnięcie zakładanych celów. 

Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości. 

9) Ludowy Klub Sportowy ,,TĘCZA” Korczew 

Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Korczew oraz Starosty Siedleckiego Zielony 

Korczew    2021 r. - 9.000,00 zł 

W ramach zadania zorganizowano rozgrywki piłkarskie o Puchar Wójta Gminy Korczew  

oraz Starosty Siedleckiego Zielony Korczew. Dziesięć amatorskich drużyn walczyło o puchar 

Wójta i Starosty Siedleckiego. Zwycięska drużyna otrzymała puchar a wszyscy uczestnicy 

otrzymali nagrody rzeczowe. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Środki 

przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

10) Miejski Klub Koszykówki Siedlce 

Treningi i mecze drużyny koszykówki dziewcząt MKK Siedlce - 500,00 zł (organizacja 

nie zawarła umowy na realizację zadania). 
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Rodzaj zadania: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń  

oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego  

w zakresie gier szachowych, tenisa stołowego i biegów. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 44.500,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły oferty złożone przez: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Siedlcach, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach, Wojewódzki 

Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie i Stowarzyszenie Triathlon Siedlce Club.  

Dotację otrzymali:  

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

,,Biegaj z Lidką” - biegi lekkoatletyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych -                     

21.000,00 zł 

W ramach zadania odbyły się biegi z okazji ,,Dnia Dziecka” o puchar Starosty Siedleckiego 

oraz zawody Lekkoatletyczne im. Henryka Jakimiaka. W zawodach wystartowało  

412 dziewcząt i chłopców. Wręczono 294 medali i dyplomów oraz 30 pucharów. Zakładane 

cele zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane  

w całości. 

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dzieci. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Młodzieży (w zakresie tenisa stołowego i biegów) - 8.000,00 zł 

W ramach zadania młodzież z terenu powiatu siedleckiego wystartowała we wszystkich 

dyscyplinach sportowych objętych Kalendarzem Imprez Sportowych na rok szkolny 

2020/2021 oraz 2021/2022 zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie. Wszystkie 

zawody zostały przeprowadzone zgodnie z założonymi celami, co spowodowało udział wielu 

reprezentantów powiatu siedleckiego w wyższym etapie rozgrywek: w zawodach 

międzypowiatowych i wojewódzkich.  Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 

Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

3) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  

Organizacja na terenie Powiatu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych  

w środowisku wiejskim i miast do 5 tys. mieszkańców w zakresie tenisa stołowego  

i biegów - 10.500,00 zł  

W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodów sportowych, 

w których udział wzięło ok. 1800 uczestników z 23 szkół podstawowych z terenu powiatu 

siedleckiego. W kalendarzu imprez znalazło się wiele wydarzeń sportowych, które wpłynęły 
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na osiągnięcie zakładanych celów. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały 

wydatkowane w całości. 

4) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Zajęcia biegowe dla dzieci i młodzieży ,,od przedszkola do juniora” - 5.000,00 zł 

W ramach zadania ok. piętnastu osób regularnie, dwa razy w tygodniu uczestniczyło  

w zajęciach sportowych. Pięć osób startowało w biegach z okazji Dnia Dziecka, sześć osób 

startowało w zawodach lekkoatletycznych im. Henryka Jakimiaka. Cele zakładane w zadaniu 

zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane  

w całości.  

 

Rodzaj zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie podnoszenia 

ciężarów. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 40.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Wojewódzki Ludowy Klub 

Sportowy Nowe Iganie. 

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacja zawodów sportowych  

o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym  

w podnoszeniu ciężarów - 40.000,00 zł 

W ramach zadania zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Zajęcia odbywały się pięć razy  

w tygodniu w Sali WLKS, w zajęciach uczestniczyło 32 zawodników. Zawodnicy 

uczestniczyli w czterech zgrupowaniach sportowych (Kaszewiec, Ciechanów, Więcbork, 

Siedlce). Trzydziestu dwóch zawodników uczestniczyło w zawodach sportowych zgodnie  

z kalendarzem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów: 

- Mistrzostwa Krajowego zrzeszenia LZS U15, U17 - Siedlce 

- Mistrzostwa Polski Seniorek - Gdańsk 

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Biłgoraj  

- Wojewódzki Wielobój Atletyczny - Ciechanów 

- Wakacyjny Turniej w podnoszeniu ciężarów - Łuków 

- Drużynowe Mistrzostwa Polski I liga - Ciechanów 

- Mistrzostwa Polski U23 - Zamość 

- Mistrzostwa Polski U15 - Ciechanów 

- Drużynowy Puchar Polski Kobiet - Gdańsk 

Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości. 
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Rodzaj zadania: Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form aktywności 

ruchowej dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rajdach, biwakach, zlotach. 

Brak ofert na realizację zadania. 

 

Rodzaj zadania: Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu 

ponadpowiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze regionalnym, 

wojewódzkim lub krajowym dla dzieci i młodzieży powiatu siedleckiego. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 66.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły oferty złożone przez: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 

w Siedlcach, Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie oraz Siedlecki Okręgowy 

Związek Lekkiej Atletyki. 

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim - 50.000,00 zł 

Zakładane cele w projekcie zostały osiągnięte, środki przeznaczone na realizację ww. zadania 

zostały wydatkowane w całości. 

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 

Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych - 5.000,00 zł 

Organizacja zwróciła dotację w styczniu 2022 r. ze względu na niezrealizowanie zadania.  

3) Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 

Organizacja zawodów sportowych pod nazwą ,,CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”                             

- 11.000,00 zł 

W ramach zadania brało udział ok. trzystu uczestników w każdych z dziesięciu zawodów 

lekkiej atletyki. Bezpośrednim efektem realizacji zadania była popularyzacja lekkiej atletyki 

wśród dzieci ze szkół podstawowych. Czterdziestu pięciu najlepszych zawodników 

zakwalifikowało się do finałów Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych, w których 

wzięło udział około 3000 zawodników reprezentujących ponad sto okręgów z całej Polski.  

Zawodnicy w Finałach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi zdobyli  

9 medali, najwięcej ze wszystkich reprezentacji uczestniczących w finałach i najwięcej 

spośród wszystkich startów reprezentacji siedleckiej. Cele zakładane w zadaniu zostały 

osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości. 
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Rodzaj zadania: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 90.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Wojewódzki Ludowy Klub 

Sportowy Nowe Iganie. 

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach, sumo i lekkiej atletyce - 90.000,00 zł.  

W ramach zadania zawodnicy poszczególnych sekcji uczestniczyli w zgrupowaniach 

klubowych:  

• sekcja zapasów – w 9 zgrupowaniach (Siedlce, Okuninka, Milicz, Białogard, Poznań, 

Karlin, Borowice, Zakopane, Koronowo), 

• sekcja lekkiej atletyki – w 5 zgrupowaniach (Zakopane, Gdańsk, Ustka, Jugów, Bydgoszcz),  

W 2021 roku zawodnicy zdobyli 34 medale na mistrzostwach Polski, Europy w różnych 

kategoriach wiekowych i wagowych. Sekcja zapasów kobiet zajmuje III miejsca w Polsce  

i I na Mazowszu. Sekcja zapasów chłopców styl wolny zajmuje XII miejsce w Polsce  

i II na Mazowszu. Sekcja sumo zajęła II miejsce na Mazowszu. Cele zakładane w zadaniu 

zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane  

w całości.  

 

Turystyka i krajoznawstwo 

Plan na 2021 rok - 20.000,00 zł 

Wykonanie - 20.000,00 zł  

 

Rodzaj zadania: Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i imprez popularyzujących 

turystykę i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,00 zł  

1) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział ,,PODLASIE”  

w Siedlcach XXV spotkanie z cyklu ,,Wieczór wigilijny na Podlasiu i Mazowszu – Rajd 

Choinkowy” - 3.000,00 zł 

W ramach zadania odbyło się spotkanie z cyklu ,,Wieczór wigilijny na Podlasiu i Mazowszu - 

Rajd Choinkowy” w ramach którego uczestnicy poznali walory turystyczno - krajoznawcze 

szlaku turystycznego ,,Drewniane Skarby Mazowsza” w Pętli Siedleckiej. Podczas spotkania 

został przeprowadzony konkurs ,,Znam powiat siedlecki”. Zakładane cele realizacji zadania 

zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane  

w całości.  
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2) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział ,,PODLASIE”  

w Siedlcach XXII Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny 2021. 

Siedlce – Skórzec - 9.000,00 zł  

W ramach zadania odbył się XXII Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd 

Turystyczny. W rajdzie uczestniczyło 137 osób wśród załóg samochodowych oraz 12 osób 

wśród załóg motocyklowych. W czasie Rajdu został przeprowadzony konkurs krajoznawczy 

pod hasłem ,,Znam powiat siedlecki”. W konkursie wzięło udział 54 uczestników Rajdu.  

Cele zakładane w zadaniu zostały osiągnięte a środki przeznaczone na realizację ww. zadania 

zostały wydatkowane w całości. Podczas Rajdu przeprowadzony był również test  

ze znajomości ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.  

3) Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego 

Konkurs fotograficzny ,,Powiat Siedlecki w obiektywie” - 8.000,00 zł  

W ramach zadania fundacja zrealizowała wszystkie założone w ofercie rezultaty. W dniu  

15 lipca 2021 r. w Domu Pracy Twórczej ,,Reymontówka” w Chlewiskach odbył się wernisaż 

fotografii konkursowych. W konkursie fotograficznym wzięło udział 21 fotografów. 

Zgromadzono łącznie 90 autorskich zdjęć prezentujących przyrodę i kulturę powiatu 

siedleckiego. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości. 

 

PRIORYTET I. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Działanie 1: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 24.000,00 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej, został dwukrotnie ogłoszony otwarty konkurs ofert, w ramach 

których nie złożono żadnej oferty.  

 

PRIORYTET II. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 

Działanie 1: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów 

ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 9.900,00 zł 

Wykonanie: 9.900,00 zł 

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w Siedlcach. 
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Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców 

Powiatu Siedleckiego otrzymał na realizację dotację w kwocie 9.900,00 zł. 

W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku z usług wypożyczalni skorzystało łącznie 35 niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Siedleckiego: nieodpłatnie zostało wypożyczonych 87 sztuk sprzętu 

rehabilitacyjnego i ortopedycznego, w tym: łóżek rehabilitacyjnych, materacy 

przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, balkoników, chodzików, podnośników  

oraz akcesoriów toaletowych. Punkt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

oraz przedmiotów ortopedycznych mieścił się przy ul. Starzyńskiego 4 i działał  

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.  

Głównym celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i wyrównywanie szans funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży, osób dorosłych, 

seniorów o zmniejszonej sprawności psychofizycznej i społecznej oraz ich rodzin,  

jak również umożliwienie tym osobom szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, 

społecznej, zawodowej oraz korzystania z rehabilitacji. Środki przeznaczone na realizację 

zadania zostały wydatkowane w całości. 

Działanie 2: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji 

społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 4.000,00 zł 

Wykonanie: 4.000,00 zł 

Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty złożone przez: Fundację „Żółty Latawiec” 

oraz Siedleckie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”. 

Dotację otrzymali:  

1) Fundacja „Żółty Latawiec”  

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego pn. „Wyjątkowe 

dziecko nabywa umiejętności społeczne” - 1.000,00 zł.  

W ramach zadania realizowanego w terminie od 15 kwietnia 2021 roku  

do 30 września 2021 roku, z prowadzonych przez organizację zajęć zmierzających  

do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży, skorzystało 4 dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego.  

Zajęcia umożliwiły nabycie podstawowych umiejętności społecznych za pomocą 

terapii: Trening Umiejętności Społecznych i Kluczowych TUS/TUK. Podczas zajęć dzieci 
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nabywały umiejętności odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych 

oraz w sytuacjach codziennych.  Zdobyte umiejętności stosowały w praktyce, podczas 

robienia zakupów, samodzielnego wykonywania i spożywania posiłków, poruszania  

się w nowej przestrzeni (wizyta w sali zabaw i kinie). Dzięki zajęciom w siedzibie fundacji  

i w miejscach publicznych, dzieci spędzały aktywnie czas, przełamywały bariery  

w komunikowaniu się, rozwijały samodzielność. Realizacja zadania pozwoliła  

na wypracowanie i przećwiczenie modelu postępowania dzieci z autyzmem, zespołem 

Aspergera, uszkodzeniami mowy, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin 

w najbliższym środowisku. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane 

w całości. 

2) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”  

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego pn. „Idź do przodu, 

żyj z godnością” - 3.000,00 zł.  

W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 

roku z prowadzonych przez organizację zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji 

społecznej dzieci i młodzieży z terapii zajęciowej skorzystało 16 dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Powiatu Siedleckiego.  

Celem zadania była aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

oraz złagodzenie skutków niepełnosprawności, usuwanie barier psychicznych, społecznych 

i izolacji, nawiązywania kontaktów ze światem zewnętrznym.  W trakcie terapii zajęciowej 

uczestnicy nabywali umiejętności w zakresie eliminacji agresji i autoagresji, kształtowania 

pozytywnych emocji, podwyższenia samooceny oraz zwiększenia komfortu psychicznego 

poprzez minimalizowanie stopnia cierpienia fizycznego dzieci z nadwrażliwością zmysłów. 

Zamierzeniem projektu były również cykliczne wyjścia na basen, które miały na celu 

poprawę funkcjonowania psychospołecznego, usprawnienie ogólnorozwojowe, rozładowanie 

napięć różnego typu oraz poprawę kondycji fizycznej. Osiągnięte rezultaty to: przełamanie 

bariery niepewności i lęku przed kontaktem z ludźmi, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji, podwyższenie samooceny, 

niwelowanie zaburzeń zmysłów zwiększających komfort psychiczny i minimalizowanie 

stopnia cierpienia fizycznego wynikającego z nadwrażliwości zmysłów, wszechstronna 

stymulacji rozwoju, wspomaganie budowania motywacji do podejmowania działań 

terapeutycznych i edukacyjnych oraz zmniejszenie lub łagodzenie niepożądanych zachowań 
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i reakcji, w tym nadpobudliwości i agresji. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały 

wydatkowane w całości. 

 

PRIORYTET III. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Działanie 1: Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego 

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego.  

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 6.000,00 zł 

Wykonanie: 6.000,00 zł 

Na realizacje zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Teen Challenge Chrześcijańska 

Misja Społeczna. 

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna- prowadzenie specjalistycznego punktu 

konsultacyjno - interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego otrzymała na realizację zadania 

dotację w kwocie 6.000,00 zł. 

W ramach zadania realizowanego od 14 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 

funkcjonował punkt konsultacyjno-interwencyjny, działający na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego, mieszczący się w Siedlcach 

na ul. 10 - Lutego 15 w Siedlcach. Konsultacje odbywały się w każdy czwartek od godziny 

16:00 do godziny 19:00.  

W punkcie dostępne były porady i konsultacje w zakresie problemów związanych 

z uzależnieniami, bezdomnością i przemocą w rodzinie dla mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego. Osoby uzależnione i współuzależnione motywowane były do podjęcia terapii, 

a przede wszystkim do zmiany swojego dotychczasowego życia. W trakcie realizacji zadania 

zostały osiągnięte następujące rezultaty: zwiększenie świadomości wśród osób korzystających 

z konsultacji na temat realnych zagrożeń, które niesie za sobą zażywanie narkotyków, 

nadużywanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, nastąpił wzrost świadomość  

i wiedzy osób współuzależnionych na temat skutecznych formach niesienia pomocy osobie 

uzależnionej oraz radzenia sobie z kryzysem wywołanym uzależnieniem członków rodziny, 

jak również przełamanie wstydu i nabranie śmiałości do korzystania z pomocy oferowanej 

przez specjalistyczne placówki. Z prowadzonych przez punkt konsultacyjno- interwencyjny 

porad skorzystały 23 osoby w wieku od 16 do 50 lat, w tym 7 kobiet (6 kobiet 

współuzależnionych i 1 kobieta uzależniona od narkotyków i alkoholu) oraz 16 mężczyzn 
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(1 osoba uzależniona od narkotyków, 3 osoby uzależnione od alkoholu, 12 osób 

z uzależnieniami mieszanymi, czyli zarówno od alkoholu jak i od narkotyków). W efekcie 

podjętych działań 3 osoby poddały się dalszej terapii. Poza konsultacjami prowadzonymi 

w punkcie, udzielane były również porady telefoniczne, a w przypadku zainteresowania 

organizowano wyjazdy na dni trzeźwości, podczas których uczestnicy mogli wysłuchać 

świadectw innych osób, które wyszły z nałogu. Środki przeznaczone na realizację zadania 

zostały wydatkowane w całości.   

 

PRIORYTET IV. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  

Działanie 1: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera 

i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych  

na terenie Powiatu Siedleckiego. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania:18.900,00 zł (w tym: 2.000,00 zł 

środki pochodzące z budżetu Powiatu Siedleckiego oraz 16.900,00 zł pochodzące z dotacji 

Wojewody Mazowieckiego). 

Wykonanie: 18.900,00 zł 

Na realizacje zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Chorobą Alzheimera. 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Prowadzenie domu 

pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi 

oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 

na realizację otrzymało dotację w kwocie 18.900,00 zł. 

W ramach zadania realizowanego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadziło Dom Pomocy 

Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego. Obie placówki łącznie dysponowały 51 miejscami dla pensjonariuszy. Placówki 

zostały dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, zapewniając mieszkańcom odpowiednie 

warunki mieszkaniowe, całodobową opiekę pielęgnacyjną, świadczenia rehabilitacyjno  

- lecznicze, wyżywienie, a także zapewniając potrzeby społeczne, kulturalne i religijne 

zgodnie z określonymi standardami.  Dotacja pochodząca z budżetu Powiatu Siedleckiego,  

jak również przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego została przeznaczona 
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na wynagrodzenia dla 23 pracowników domu pomocy społecznej. Środki przeznaczone  

na realizację zadania zostały wydatkowane w całości.  

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna 

 Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                       

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez 

powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na Powiat Siedlecki przypadają trzy 

punkty nieodpłatnych porad prawnych, z czego jeden punkt prowadzony jest przez 

adwokatów i radców prawnych w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych  

i Okręgową Radą Adwokacką oraz dwa punkty prowadzone są przez organizacje 

pozarządowe, wybierane corocznie w otwartym konkursie ofert. 

W 2021 roku na obszarze powiatu siedleckiego funkcjonowały dwa punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działający w dwóch lokalizacjach,                                

tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41 (lokal udostępniony 

na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Wodynie) oraz w Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9 (lokal udostępniony na podstawie 

podpisanego porozumienia z Miastem i Gminą Mordy). Punkt ten obsługiwany  

był wspólnie przez radcę prawnego i adwokata na mocy porozumienia podpisanego  

z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką 

w Siedlcach.  

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Starostwie Powiatowym  

w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum 

Corda, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000020382, wyłonione w otwartym 

konkursie ofert). 

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczący się w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie 

Sursum Corda, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000020382, wyłonione  

w otwartym konkursie ofert). 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane były                              

w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w ramach 
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każdego punktu. Łącznie w 2021 roku udzielonych zostało 552 porady prawne, w tym:          

w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Wodyniach i w Mordach - 137, w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Siedlcach – 

415. 

W celu realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. zawarto 

następujące porozumienia:  

1) porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego zawarte w dniu 18 listopada 2020 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim                                

a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką  

w Siedlcach; 

2) porozumienie z dnia 10 listopada 2020 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim                         

a Gminą Wodynie - zawarte w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                                       

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej; 

3) porozumienie z dnia 10 listopada 2020 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim  

a Miastem i Gminą Mordy - zawarte w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego mieszczące się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach były prowadzone 

przez organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Uchwałą Nr LXXXIX/238/2020 

 z dnia 21 października 2020 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłosił otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego  

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku. Na podstawie Uchwały  

Nr XCII/250/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach została 

powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.  

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 16 listopada 2020 roku wpłynęło 

trzynaście ofert. Komisja przedłożyła Zarządowi Powiatu listę pozytywnie zaopiniowanych 

ofert konkursowych. Zarząd Powiatu w Siedlcach, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej, podjął Uchwałę Nr XCIII/256/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

W 2021 roku w powiecie siedleckim prowadzenie punktu przeznaczonego  

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 

prawnej jak również prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej zostało 

powierzone Stowarzyszeniu Sursum Corda. 

Na realizację zadania w 2021 roku z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiat otrzymał  

od Wojewody Mazowieckiego dotację celową w wysokości 198.000,00 zł. Na obsługę punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez radcę prawnego i adwokata, wykorzystano 

środki w wysokości - 60.060,00 zł. Natomiast na obsługę punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu 

edukacji prawnej Stowarzyszenie Sursum Corda otrzymało dotację w wysokości  

126.060,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.880,00 zł zostały wydatkowane na obsługę 

organizacyjno-techniczną powyższego zadania. 

 

II. Wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań  

(m.in. poprzez konsultacje społeczne).  

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/209/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 

2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, w roku 2020 konsultowano (na etapie procedowania) projekt 

„Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Organizacje miały możliwość 

pisemnego zgłoszenia propozycji do ww. Programu w okresie od 17 sierpnia do 31 sierpnia 

2020 roku.  Ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach znajdowała  

się odrębna zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych, za pośrednictwem której 

upowszechniane były informacje nt. bieżącej współpracy Powiatu i jego jednostek  

z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszenia innych organów i organizacji.  
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III. Pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń 

oraz mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji 

działalności organizacji.  

 Powiat wspiera organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie 

doświadczeń oraz mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania  

i profesjonalizacji działalności organizacji m.in. poprzez udostępnianie sali konferencyjnej  

na potrzeby spotkań, uczestnictwo przedstawicieli kierownictwa oraz pracowników 

merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu  

w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez NGO. Ponadto pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach udzielali informacji dotyczących m.in. zasad działalności 

organizacji pozarządowych, zasad zakładania i likwidacji uczniowskich klubów sportowych  

i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej, stowarzyszeń zwykłych i organizacji 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.   

 

IV.  Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych.  

 Od lat najważniejszym źródłem finansowania działalności organizacji 

pozarządowych pozostają środki zewnętrzne otrzymywane, najczęściej w formie dotacji  

ze środków publicznych. Powiat Siedlecki, poprzez stronę internetową Starostwa 

Powiatowego i Facebook udostępnia informacje o potencjalnych źródłach finansowania zadań 

i zasadach udzielania dotacji przez różne instytucje, m.in. o naborze wniosków przez Lokalną 

Grupę Działania Ziemi Siedleckiej, o dofinansowaniu ze środków PFRON.  

 

V. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami organizacji 

(m.in. współpraca z OSP, klubami sportowymi, Powiatową Radą Kombatancką). 

 W 2021 roku Starosta Siedlecki objął patronatem wydarzenia oraz przedsięwzięcia 

realizowane przez organizacje pozarządowe bądź inne podmioty działające w ramach ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to m.in.:  

- VII Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami” organizowany przez 

Stowarzyszenie Rodziców dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA, 

- Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Młodziczek w zapasach kobiet organizowane przez 

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, 
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- Jubileusz 60 - lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi ,,Kolejarz” organizowany  

przez Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Kolejarz”, 

- Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Juniorek i Juniorów w Sumo organizowany  

przez Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, 

- Międzynarodowy Turniej im. T. i Z. Strusa w zapasach organizowany przez Wojewódzki 

Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie. 

 W 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach nie odbyło się spotkanie  

z okazji Dnia Kobiet z członkiniami Powiatowej Rady Kombatanckiej ze względu  

na panującą pandemię COVID – 19.  

 

VI. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej Powiatu.  

 Powiat Siedlecki w ramach szeroko pojętej promocji wydarzeń oraz przedsięwzięć 

organizowanych przez organizacje zamieszcza na stronie internetowej 

www.powiatsiedlecki.pl oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach zapowiedzi tych wydarzeń oraz relacje z ich przebiegu.  

W 2021 roku zamieszczono m.in. informacje o:  

- szkoleniach i konkursach dla Kół Gospodyń Wiejskich, 

- konkursach Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, 

- konkursach Fundacji Światło – Życie, 

- konkursach Fundacji MBanku, 

- działalności Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego, 

- akcjach charytatywnych organizacji pozarządowych, 

- szkoleniach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, 

- szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej 

w Krzesku, 

- konkursach i naborach wniosków np. o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania, 

- programach stypendialnych Fundacji PNB Paribas.  

Ponadto od 2016 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

funkcjonowała odrębna zakładka „Organizacje pozarządowe działające w powiecie 

siedleckim”, w której publikowane były informacje o organizacjach działających na terenie 

powiatu. Były zamieszczone „wizytówki” ok. 40 podmiotów. Informacja opracowywana  

była na podstawie danych przekazanych przez organizację pozarządową.  
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VII. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie Powiatu.  

Starosta Siedlecki prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych oraz uczniowskich 

klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Ewidencja stowarzyszeń 

zwykłych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Siedlcach. Pewnym ułatwieniem dla osób zamierzających utworzyć nową organizację  

oraz dla podmiotów już funkcjonujących są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu 

karty informacyjne oraz formularze:  

− wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 

i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej,  

− wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej,  

− wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej,  

− wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.  

 Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach prowadzi również 

bazę danych organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym  

a mających siedzibę na terenie Powiatu Siedleckiego.  

             

 

STAROSTA 

              /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

 

 

Siedlce, 14 marca 2022 r.   


