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Sprawozdanie z realizacji   

„Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” w roku 2013  

w zakresie kultury fizycznej,  sportu i  turystyki  

oraz pomocy społecznej i  rehabi litacji  osób niepełnosprawnych  

 
Realizując Uchwałę Nr XXII/117/2012 Rady Powiatu   

w Siedlcach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie programu współpracy 
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytk u publicznego na rok 2013, Zarząd Powiatu 
Uchwałą Nr 110/197/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku ustalił  wykaz zadań  
na 2013 rok w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w sferze kultury fizycznej,  sportu i  turystyki  oraz pomocy 
społecznej i  rehabili tacji  osób niepełnosprawnych.  

W dniach 3 –  24 września 2012 roku przeprowadzone zostały konsultacje  
społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  
z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013”.  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji  
wraz z projektem dokumentu opublikowano na stronie internetowej Powiatu 
Siedleckiego,  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powi atowego oraz przesłano 
organizacjom pozarządowym. Projekt Programu poddano również konsultacjom 
poprzez usługę E -konsultacje społeczne na platformie E -urząd.  
W ogłoszeniu wskazano przedmiot,  formę oraz termin konsultacji .  
W wyznaczonym terminie wpłynęły p ropozycje  z trzech organizacji .  Zarząd 
Powiatu w Siedlcach postanowił jednak nie zmieniać zapisów   „Programu 
współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.  
Wpłynęły również informacje z trzech organizacji  o braku uwag  
do w/w Programu.  

W ramach w/w zadań, Starosta Siedlecki  ogłosił   
8 stycznia 2013 roku otwarte konkursy ofert na realizację  zadań publicznych  
w formie wspierania takich zadań wraz z  udzieleniem dotacji  n a ich realizację.  

W otwartym konkursie ofert mogły uczestniczyć podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego (wymienione w art.3 ust.  3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego  
i  o wolontariacie),  które łącznie spełniał y następujące warunki:  
  zamierzały realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego,  
  prowadziły działalność statutową w dziedzinie objętej  konkursem,  
  dysponowały odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji  zadania,  
  przedstawiły poprawnie s porządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz  

z wymaganymi załącznikami.   
Zarządzeniem Nr 2/2013 Starosty Siedleckiego z  dnia 31 stycznia  

2013 roku powołana została Komisja Konkursowa, której  zadaniem było 
dokonanie oceny złożonych ofert.  Komisja przedł ożyła Staroście Siedleckiemu 
listę pozytywnie zaopiniowanych ofert konkursowych wraz z  proponowanymi 
kwotami dotacji .   

Do dnia 30 stycznia 2013 roku wpłynęło 18 ofert z zakresu kultury fizycznej   
i  sportu,  8 z turystyki  oraz 4 oferty z zakresu pomocy społe cznej i  2 z zakresu 
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rehabilitacji  osób niepełnosprawnych. Dofinansowania nie uzyskały  
3 oferty z zakresu kultury fizycznej i  sportu –  2 ze względów formalnych oraz  
1 oferta negatywnie zaopiniowana przez Komisję Konkursową.  

 
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I  TUR YSTYKA 
Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Komisji 

Konkursowej,  Uchwałą Nr 114/206/2013  z dnia 4 lutego 2013 roku, przyznał 
kwoty dotacji  na dofinansowanie realizacji  zadań w 2013 roku  
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z zakre su kultury fizycznej   
i  sportu oraz Uchwałą Nr 114/205/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku przyznał 
kwoty dotacji  z zakresu turystyki  następującym stowarzyszeniom:  
 

1.  Kultura fizyczna i  sport    
                                                              Plan 2013 rok –  310.000 zł  
                                                              Wykonanie –  310.000 zł  
 

Działanie a:  Organizacja powiatowych imprez sportowych  
i  rekreacyjnych.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:   
kwota 14.000 zł  
Dotację otrzymali:  
1.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe -  
Organizacja powiatowych imprez sportowych i  rekreacyjnych  
–  11.500 zł  
W ramach zadania organizowane były zawody powiatowe dla najm łodszych 
grup treningowych. Miały  one na celu głównie przygotowanie zawodników  
do startów na zawodach wyższej rangi .  Zorganizowano:  
-  Mistrzostwa Powiatu w mini zapasach dziewcząt i  chłopców  -  23.04.2013r.  –  
udział wzięło 70 zawodników,  
-  Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów do lat 15 –  12.05.2013 r.  –  
udział wzięło 30 zawodników,  
-  Mistrzostwa Powiatu w mini zapasach dziewcząt i  chłopców –  21.06.2013 r.  –  
udział wzięło 82 zawodników,  
-  Otwarte Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów do lat 17  
–  13.11.2013 r .  –  udział wzięło 44 zawodników,  
-  Mistrzostwa Powiatu w mini zapasach dziewcząt i  chłopców –  03.12.2013 r.  –  
udział wzięło124 zawodników,  
-  Powiatowy Turniej  w podnoszeniu ciężarów do lat 17 –  12.12.2013 r.   –  udział 
wzięło 29 zawodników.  
 
2.  Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlc ach 
Spartakiada Drużyn Zuchowych i  Harcerskich –  500 zł  
Spartakiada odbyła się w dniach 22 -24.02.2013 r.  w Zespole Oświatowym  
w Nowych Iganiach.  W imprezie uczestniczyło 190 osób –  harcerzy ze szkół  
podstawowych i  gimnazjów.   
 
3.  Siedlecki  Okręgowy Związek L ekkiej Atletyki  
Czwartki  Lekkoatletyczne –  2.000 zł   
W ramach zadania przeprowadzono cykl zawodów sportowych, w których 
łącznie udział wzięło ok.  3000 zawodników. W ramach zawodów prowadzona 
była klasyfikacja  indywidualna zawodników, szkół i  nauczycieli .  
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Działanie b:  Organizacja zawodów sportowych o charakterze 
ponadpowiatowym (regionalne,  wojewódzkie,  ogólnopolskie,  
międzynarodowe).  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:   
kwota 38.000 zł  
Dotację otrzymali:  
1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportow y w Siedlcach  
Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych, 
Międzypowiatowa Gimnazjada –  1.000 zł  
W zawodach wystartowała młodzież,  która awansowała z eliminacji  
powiatowych. Ogółem w igrzyskach udział wzięło ok.  250 uczniów szkół 
podstawowych i  gimnazjalnych.  Uczniowie z terenu powiatu siedleckiego 
zdobyli  wiele medali  w takich dyscyplinach jak: indywidualne biegi  przełajowe, 
sztafetowe biegi  przełajowe, czwórbój LA,  tenis stołowy chłopców oraz  szóstki  
piłkarskie dziewcząt.   
 
2.  Siedlecki  Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki  
Uliczne Biegi z okazji  rocznicy Odzyskania Niepodległości –  11 Listopada –   
500 zł  
W ramach zadania przeprowadzono otwarte biegi ,  rozgrywane w kilku 
kategoriach wiekowych, w tym kat .  open i  kat.  sztafety rodzinne.  Opr ócz 
klasyfikacji  indywidualnej prowadzona była także klasyfikacja szkół.  Ogółem  
w biegach wzięło udział ok.  600 osób.   
 
3.  Siedlecki  Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki  
Uliczne Biegi  z okazji  rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 -go Maja  -  500 zł   
W ramach zadania przeprowadzono otwarte biegi ,  rozgrywane w kilku 
kategoriach wiekowych. Oprócz klasyfikacji  indywidualnej prowadzona była 
także klasyfikacja  szkół.  Ogółem w biegach wzięło udział ok.  250 osób.  
 
4.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe –  
Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym 
(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie i  międzynarodowe) –  36.000 zł  
W ramach zadania zorganizowano zawody sportowe:  
-  50 Ogólnopolski  Wyścig Kolarski  „Dookoła Podlasia” –  trasa biegła przez 
miejscowości  gmin:  Siedlce,  Skórzec,  Wiśniew i  Wodynie; wystartowało  
170 zawodników,  
-  Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów im. Jana Hawrylewicza –  
udział wzięły reprezentacje  Litwy, Łotwy i  Polski ,  
-  Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Star osty –  wystartowało  
69 zawodniczek,  
-  Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne –  Czwórmecz LA –  udział wzięły 
reprezentacje  z Maładeczna,  Mariampola,  Kaliningradu i  Siedlec,  łącznie  
43 zawodników,  
-  Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół Podstawowy ch –  
wystartowało 804 zawodników z 30 szkół województwa mazowieckiego oraz  
9 reprezentacji  zagranicznych z Maładeczna,  Swietłogorska,  Grodna.  Brześcia,  
Kaliningradu,  Gomla,  Marijampola,  Czerniachowska i  Kłajpedy,  
-  Międzynarodowy Turniej IWF im. Eugeniusz a Bryzka w podnoszeniu ciężarów 
–  wystartowało 41 zawodników z Polski ,  Litwy,  Finlandii  i  Łotwy,  
-  Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  w Sumo „POLAND OPEN 2013” –  udział 
wzięło 67 zawodników,  
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-  Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla szkół gimnazjalnych  
im. H.  Jakimiaka –  wystartowało 644 zawodników z 37 szkół z  województwa 
mazowieckiego oraz 6 reprezentacji  zagranicznych z Wilna,  Kaliningradu, 
Brześcia,  Mari jampola,  Gomla,  Kłajpedy,  
-  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i  Młodzików w zapasach styl  
wolny –  wystartowało 205 zawodników z województw: mazowieckiego,  
podlaskiego,  warmińsko –  mazurskiego i  kujawsko –  pomorskiego.  
 
Podczas zawodów wielu zawodników zdobyło lub podwyższyło posiadane klasy 
sportowe. Podczas zawodów z udziałem reprezentacji  zagra nicznych zawodnicy 
i  trenerzy mieli  możliwość wspólnego spotkania oraz wymiany doświadczeń.  
 
Działanie c:  Organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań 
sportowych 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  8.000 zł  
Dotację otrzymał:  
1.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe  
Organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań sportowych  
(w tym: kontakt z  Powiatem Oberhavel)  –  8.000 zł  
W ramach zadania reprezentanci  Klubu startowali  w zawodach  
w Kaliningradzie,  Brześciu,  Kł ajpedzie,  Marijampolu,  Oberhavel .   
Natomiast w zawodach organizowanych w czerwcu i  we wrześniu w Siedlcach 
udział wzięli  reprezentacje z Grodna,  Brześcia,  Kaliningradu, Gomla,  
Marijampola,  Maładeczna,  Czerniachowska,  Kłajpedy,  Swietłogorska.   
 
Działanie d:  Organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych –  Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej ,  Powiatowa Gimnazjada  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  17.000 zł  
Dotację otrzymał:  
1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach   
Organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych –  Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej,  Powiatowa Gimnazjada –  17.000 zł  
Uczniowie z terenu powiatu siedleckiego wystartowali  we wszystkich 
dyscyplinach sportowych objętych Kalendarzem Imprez Sportowych.  
Wystartowało łącznie 19 szkół podstawowych i  19 gimnazjów z terenu powiatu.   
 
Działanie e:  Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej  
i  dorosłych w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  45.000 zł  
Dotację otrzymał:  
1.  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach  
Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i  dorosłych  
w środowisku wiejskim i  małomiasteczkowym –  45.000 zł  
W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodó w 
sportowych, które odbywały się od marca do grudnia 2013 roku w szkołach  
na terenie powiatu siedleckiego.  W kalendarzu imprez znalazły się:  Otwarte 
Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym –  115 uczestników,  
Szukamy talentów w tenisie stoł owym –  52 uczestników, Powiatowa Gimnazjada 
LZS -  780 uczestników, Powiatowe Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych 
–  900 osób,  55 Zawody LA dla SP i  Gimnazjów pn. „Szukamy talentów  
w środowisku wiejskim” –  483 uczestników, Festyn rekreacyjno –  sportowy  
z okazji  Dnia Dziecka –  300 uczestników, Mała „PKC” (dawne Piłkarskie „5”) –  
17 uczestników,  XIII  Wielomecz Powiatów w LA –  224 uczestników,   
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Liga Powiatowa LZS w Piłce Nożnej  „WIOSNA 2013” –  110 uczestników, 
Rozgrywki Pi łki  Nożnej o „Puchar Lata” –  190 uczestników, Otwarte Powiatowe 
Jesienne Biegi  Przełajowe –  215 uczestników, 56 Zawody LA dla SP i  Gimnazjów  
pn. „Szukamy talentów w środowisku wiejskim” –  365 uczestników,   
Liga Powiatowa LZS w Piłce Nożnej „Jesień 2013” –  90 uczestników, Powiatowy 
Turnie j  Piłki  Nożnej  „Piłkarska Kadra Czeka” –  150 uczestników, Turnieje   
o Puchar Starosty Siedleckiego w grach zespołowych –  300 uczestników, IV Bieg 
Niepodległości  –  164 uczestników, Otwarty Halowy Turniej  Pi łki  Nożnej  Drużyn 
LZS –  90 uczestników, Liga Powiat owa LZS w tenisie stołowym –   
60 uczestników, Powiatowe Współzawodnictwo Gmin w sporcie LZS –  13 gmin.   
W mazowieckiej Gimnazjadzie reprezentanci  powiatu siedleckiego zajęli :  
-  I  miejsce –  ULKS „Niwa” Krzesk Królowa Niwa w piłce ręcznej chłopców,  
-  I  miejsce –  UKS „Karol”  Stok Lacki  w koszykówce chłopców,  
-  II  miejsce –  UKS „Trapez” Łysów w koszykówce dziewcząt  
-  IV miejsce –  ULKS „Niwa” Krzesk Królowa Niwa w koszykówce dziewcząt.  
  
 
Działanie f:  Organizacja  szkolenia dzieci i  młodzieży uzdolnionej sportowo .  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  123.000 zł  
Dotację otrzymał:  
1.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe  
Organizacja szkolenia dzieci i  młodzieży uzdolnionej sportowo  
–  123.000 zł  
W ramach zadania zawodnicy poszczegó lnych sekcji  uczestniczyli :  
-  lekkoatletyka –  w 11 zgrupowaniach,  
-  podnoszenie ciężarów –  w 6 zgrupowaniach,  
-  zapasy –  w 4 zgrupowaniach.   
W ramach współzawodnictwa sportu dzieci  i  młodzieży Klub uplasował się  
na 26 miejscu wśród 3326 sklasyfikowanych k lubów  w Polsce z dorobkiem 
punktowym 498 pkt .  Poszczególne sekcje zajęły miejsca: podnoszenie ciężarów 
–  III  miejsce; zapasy kobiet –  II  miejsce;  sumo –  II  miejsce; lekkoatletyka –  
XXXVIII  miejsce.   
Na Mazowszu Klub uplasował się na 4 miejscu,  natomiast sekcja zapasów  
i  sumo zajmują I  miejsca,  podnoszenie ciężarów miejsce I I ,  a  lekkoatletyka V.  
Powiat Siedlecki  znajduje się  na miejscu 61.  
 
 
Działanie g:  Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego  
w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopo lskim  
i  międzynarodowym .  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  65.000 zł  
Dotację otrzymali:  
1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  
Udział młodzieży i  szkół z  terenu Powiatu Siedleckiego  
w XV Mazowieckich IMS w Regionie Sochaczew,  Płock –  1.000 zł  
W ramach zadania młodzież,  która uzyskała awans w eliminacjach regionu 
siedleckiego wystartowała w XV Mazowieckich IMS, łącznie wystartowało  
59 zawodników z terenu powiatu w czterech dyscyplinach sportowych.   
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2.  Ludowy Klub Sportowy „G rodzisk” w Krzymoszach  
Udział drużyn LKS „Grodzisk” w Krzymoszach w rozgrywkach 
organizowanych przez OZPN Siedlce -  1.000 zł  
W ramach zadania drużyny LKS „Grodzisk” brały udział:  w meczach ligowych 
piłki  nożnej sezonu 2012/13 rundy wiosennej –  klasa A seni orzy oraz w Lidze 
Juniorów Starszych oraz sezonu 2013/14 rundy jesiennej klasa B seniorzy;   
w turniejach piłkarskich organizowanych na terenie powiatu siedleckiego oraz 
w zawodach o Puchar PZ LZS Siedlce.   
 
3.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe 
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach  
o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  
i  międzynarodowym –  62.000 zł  
Reprezentanci  Klubu startowali  na Mistrzostwach Polski  w różnych kategoriach 
wiekowych,  Ogólnopolskiej  Olim piadzie Młodzieży,  na zawodach 
makroregionalnych i  wojewódzkich.  Barwy narodowe reprezentowały 
zawodniczki  na Mistrzostwach Świata i  Europy w podnoszeniu ciężarów oraz na 
Mistrzostwach Europy w sumo.  
Zawodniczki  i  zawodnicy sekcji :  
-  lekkoatletyka –  zdoby l i  11 medali  na Mistrzostwach Polski  w różnych 
kategoriach wiekowych, w tym: 4 złote ,  2 srebrne i   5 brązowych; dwoje 
zawodników zdobyło I  klasę sportową,  a  wielu zawodników poprawiło swoje 
rekordy życiowe,  
-  zapasy i  sumo –  zdobyły 7 medali  na Mistrzostwa ch Europy i  Polski  w różnych 
kategoriach wiekowych, w tym: 1 złoty,  2 srebrne i  4 brązowe. Z tej  sekcji   
15 zawodniczek startuje w Kadrze Wojewódzkiej (10 w Kadrze Młodziczek  
i  5 w Kadrze Kadetek) oraz 2 w Kadrze Narodowej,  
-  podnoszenie ciężarów –  zdobyli  14 medali  na Mistrzostwach Europy i  Polski ,  
w tym: 5 złotych,  1 srebrny i  8 brązowych. Jedna z najmłodszych zawodniczek 
Klubu Magdalena Mędza zajęła  IV miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorek  
do lat  15.    
W Drużynowych Mistrzostwach Polski  Kobiet sekcj a  plasuje  się na II  miejscu.  
 
4.  Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce  
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze 
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i  międzynarodowym –  1.000 zł  
W ramach zadania zespół kadetów (roczniki:  1996 -1997) uczestniczył   
w rozgrywkach II  Mazowiecko –  Warszawskiej Ligi  Kadetów zajmując I  miejsce 
oraz uczestniczył w kilku turniejach towarzyskich,  rozgrywał pojedyncze mecze 
sparingowe. Zespół młodzików natomiast ( rocznik: 1998) uczestniczył   
w rozgrywkach turnie jowych Mazowieckiej Ligi  Młodzików. Zespół brał udział  
w turnieju finałowym tych rozgrywek i  w kilku turniejach towarzyskich,   
m.in.  Siedlce,  Ostrołęka i  Łuków.  
 
 

2.  Turystyka    
                                                              Plan 2013 rok –  12.000 zł  
                                                              Wykonanie –  12.000 zł  

 
 
Działanie: Organizacja rajdów, szkoleń i  imprez popularyzujących 
turystykę  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  12.000 zł  
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Dotację otrzymali:  
1.  Polskie Towarzystwo Turystyczno –  Krajoznawcze Oddział „Podlasie”   
w Siedlcach:  
 

X Rajd Powitanie Wiosny –  1.600 zł  
Rajd odbył się w dniu 21 marca 2013 r.  na trasie Siedlce –  Mordy. Uczestniczyło 
w nim 88 osób,  opiekunowie i  przewodniczy PTTK. Podczas rajdu uczestnicy 
przygotowali  kukły Marzanny po czym uroczyście pożegnali  zimę.  
XXXII Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami –  600 zł  
Rajd odbył się w dniu 10 kwietnia 2013 r.  w 182 rocznicę bitwy pod Iganiami. 
Zorganizowano dwie trasy: pieszą (ok.  7 km –  Siedlce –  Nowe Iganie) oraz 
rowerową (ok.  15 km –  Strzała –  Nowe Iganie) .  W imprezie udział wzięło  
57 osób, wolontariusze/opiekunowie oraz przewodnicy PTTK. Podczas rajdu 
odbył się konkurs historyczno –  krajoznawczy.   
XIX Rajd PTTK Dzieciom –  2.000 zł  
Rajd odbył s ię w dniach 4 -6 czerwca 2013 r.  na trasie Siedlce -  Serpelice.  
W rajdzie uczestniczyło 29 gimnazjalistów, wolontariusze/opiekunowie  
oraz przewodnicy PTTK. Podczas rajdu uczestnicy zwiedzili  kościół  
św. Mikołaja w Pruszynie,  dworek w Dąbrowie,  Drohiczyn oraz Sarnaki .  Podczas  
rajdu odbywały się gry,  zabawy, konkursy,  ognisko.  
XXXIII  Rajd Nadbużański –  2.000 zł  
Rajd odbył się w dniach 19 -20 września 2013 r. ,  na trasie Siedlce -  Serpelice.   
W rajdzie uczestniczyło 88 uczniów, wolontariusze/opiekunowie oraz  
przewodnicy PTTK. Uczestnicy rajdu mieli  możliwość zwiedzania Terespola,  
Nepli ,  Pratulina,  Janowa Podlaskiego oraz Konstantynowa.   
XIV Mazowiecki  Samochodowy Rajd Turystyczny –  2.000 zł  
Rajd odbył się 15 września 2013 r.  na 65 km trasie Siedlce –  Czerwonka  
(gm. Sokołów Podlaski).  W rajdzie uczestniczyło 36 załóg (kierowca + pilot),  
dodatkowi pasażerowie (36 osób),  organizatorzy oraz zaproszeni goście,  
łącznie 108 osób.  
XVIII Rajd Choinkowy –  Wieczór Wigilijny na Podlasiu –  1.500 zł  
W rajdzie,  który odbył się w szkole w Mordach,  uczestniczyli  działacze oddziału 
PTTK „Podlasie” w Siedlcach,  dzieci z Domu na Zielonym Wzgórzu  
w Kisielanach,  łącznie ok.  200 osób.  
 

2.  Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach  
XI Nadliwczański  Rajd Pieszy –  1.300 zł  
Rajd odbył się w dniach 11 –  13.10.2013 r.   w Mokobodach. Uczestniczyło w nim 
155 harcerzy ze szkół podstawowych i  harcerzy starszych z  gimnazjum oraz 
wędrowcy z l iceum. Podczas rajdu odbyły się warsztaty z mapą i  kompasem,  
a następnie rajd.  Zuchy pokonyw ały trasę 15 km, harcerze –  20 km, harcerze  
starsi  –  25 km, a wędrowcy –  30 km.  W trakcie wędrówki uczestnicy 
wykonywali  zadania ,  a także fotografowali  ciekawe miejsca i  krajobraz 
nadliwczański .   
 

3.  Grupa EkoLogiczna  
X Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich gnia zd” –  1.000 zł  
Rajd odbył się 11 maja 2013 r.  na trasie przebiegającej  przez teren gmin:  
Suchożebry,  Mokobody i  Siedlce.  Wzięło w nim udział  82 uczestników,  
najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z gimnazjum i  szkoły podstawowej  
w Zbuczynie.  W trakcie ra jdu obejmującego trasę ok.  30 km zorganizowano 
kilka przystanków, na których dyskutowano o roli  dolin rzecznych,  ptakach 
krajobrazu rolniczego.  Zwieńczeniem rajdu było ognisko dla uczestników raj du  
w Wyłazach (gm. Mokobody).   
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POMOC  SPOŁECZNA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Komisji 

Konkursowej,  Uchwałą Nr 115/207/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku, przyznał 
kwoty dotacji  na dofinansowanie realizacji  zadań w 2013 roku  
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z zakresu pomocy społecznej   
i  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych następującym stowarzyszeniom  
i  organizacjom pozarządowym.  

 
1.  Pomoc społeczna   

                                                              Plan 2013 rok –  12.000 zł  
                                                              Wykonanie –  12.000 zł  
 

Działanie 1: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych z terenu Powiatu 
Siedleckiego w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych, odzieży,  
sprzętu gospodarstwa domowego.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:   
kwota 8.000 zł  
Dotację otrzymali:  
a/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach –  pomoc rzeczowa  
i  żywnościowa dla rodzin najuboższych z teren u Powiatu Siedleckiego –  4.000 
zł .  W ramach zadania realizowanego  w okresie od 25 lutego do 31 grudnia  
2013 roku PKPS udzielał rodzinom i  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  
życiowej pomocy polegającej na wydawaniu artykułów spożywczych,  odzieży,  
obuwia.  
b/ Caritas Diecezji  Siedleckiej -   pomoc rzeczowa i  żywnośc iowa dla rodzin 
najuboższych z terenu Powiatu  Siedleckiego –  4.000 zł .  Realizacja umowy  
w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2013r.  umożliwiła dostarczenie artykułów 
żywnościowych ośrodkom pomocy społecznej czy parafiom działającym  
na terenie Powiatu Sied leckiego.   
 
Działanie 2: Wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji   
i  organizacji  pozarządowych działających na rzecz najuboższych 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:   
kwota 4.000 zł  
Dotację otrzymali:  
a/ Bank Żywności w Siedlcach –  wspieranie bezpłatną żywnością placówek,  
instytucji  i  organizacji  pozarządowych działających na rzecz najuboższych 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego –  2 .000 zł .  Realizacja  zadania w okresie  
od 25 lutego do 31 grudnia  2013 roku pozwoliła m.in.  na dostarczenie żywności  
do organizacji  zajmujących się na terenie Powiatu Siedleckiego dożywianiem 
dorosłych i  dzieci .   
b/  Caritas Diecezji  Siedleckiej -  wspieranie bezpłatną żywnością placówek, 
instytucji  i  organizacji  pozarzą dowych działających na rzecz najuboższych 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego –  2.000 zł .  Zadanie realizowane w okresie  
od 1 marca do 31 lipca 2013 roku  umożliwiło wydawanie artykułów 
żywnościowych instytucjom z terenu Powiatu Siedleckiego,  które z  kolei  
rozdysponowywały żywność wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców 
swoich gmin.   
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2.  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  
 

Plan 2013 rok –  27.000 zł  
                                                              Wykonanie –  27.000 zł  
 

 
Działanie 1: Prowadzen ie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  
i  przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:   
kwota 27.000 zł  
Dotację otrzymali:  
a/ Caritas Diecezji  Siedleckiej –  prowadzenie wypożyczal ni  sprzętu 
rehabilitacyjnego i  przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców  Powiatu 
Siedleckiego –  17.000 zł.  W ramach zadania realizowanego w okresie   
od 25 lutego do 31 grudnia 2013 roku z usług wypożyczalni  skorzystało   
128 niepełnosprawnych mieszkańców P owiatu Siedleckiego.   
  
b/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach -  prowadzenie 
wypożyczalni  sprzętu rehabili tacyjnego i  przedmiotów ortopedycznych  
dla mieszkańców  Powiatu Siedleckiego –  10.000 zł.  W ramach zadania 
realizowanego w okresie od 25 lute go do 31 grudnia 2013 roku z awarto  
48 umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i  pomocniczego  
dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego.   
 
 

Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wsparcia zadań publicznych poprzez 
udzielenie dotacji  dla organizac ji  pozarządowych w ramach otwartych 
konkursów ofert na 2013 rok w sferach kultura fizyczna,  sport i  turystyka oraz 
pomoc społeczna i  rehabilitacja osób niepełnosprawnych zostały podane  
do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  
w Siedlcach,  w Biuletynie Informacji  Publicznej i  stronie internetowej Powiatu 
Siedleckiego.   

Z podmiotami,  które uzyskały dotację zostały zawarte umowy 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  
i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego  
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.  U.  z 2011 r.  Nr 6,   
poz.  25).  
 
 Kontrola  prawidłowości  wykonania zleconego zadania,  w  tym 
wydatkowania przekazywanych środków f inansowych dokonywana jest poprzez 
sprawozdawczość i  rozliczanie przekazywanych dotacji .  
 
 
 
                                                                                                      STAROSTA 
                                                                                         /-/ Zygmunt Wielogórski  
 
 
Siedlce,  dnia 24 kwietnia 2014 roku  


