
Uchwała Nr 8/16//2015 
Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 9 marca 2015 roku 
 
 
w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji  
na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert  
na 2015 rok w sferze kultura fizyczna i sport. 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2,  
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą  
Nr XL/215/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2014 roku  
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2015 oraz uchwałą Nr 3/7/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia   
2 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku, 
Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyznaje się kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w 2015 roku          
w sprawie współpracy Powiatu Siedleckiego z zakresu kultury fizycznej i sportu  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego               
w Siedlcach, stronie internetowej Powiatu Siedleckiego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
                                                                                                            STAROSTA 

                                                                                                            /-/ Dariusz Stopa 

 
 



Załącznik 
do uchwały Nr 8/16/2015          

Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 9 marca  2015 roku 

 
 

Podział środków 
 
na realizację zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert  
na 2015 rok w sferze: 
 
Kultura fizyczna i sport              Dział 926 rozdz. 92605 § 2360 
 

Plan na 2015 rok –   320.000 zł 
 
 
Działanie a. Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych 
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 14.000 zł 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe 
Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych – 12.000 zł 
 
2) Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki  
Czwartki Lekkoatletyczne – 2.000 zł 
 
Działanie b. Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym 
(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe)  
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 38.000 zł 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe 
Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym  
(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe)– 36.000 zł 
 
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 
Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych oraz 
Międzypowiatowa Gimnazjada -  2.000 zł 
 
Działanie c: Organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań sportowych 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 8.000 zł 
 
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 
 
 



Działanie d: Organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych  - Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Powiatowa Gimnazjada 
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: - kwota: 17.000 zł 
 
1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 
Organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych - Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej i Powiatowa Gimnazjada – 17.000 zł 

 
Działanie e: Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej                  
i dorosłych w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym 

 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  kwota - 47.000 zł 

 
1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 
Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych                     
w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym – 44.000 zł 
 
2) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA   
„Pływać każdy może” – popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę 
pływania – 3.000 zł 
 
Działanie f: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 130.000 zł 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe  
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 130.000 zł 
 
Działanie g: Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach                 
o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim            
 i międzynarodowym 
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  kwota - 66.000 zł 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe          
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 63.000 zł  
  
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  
XVII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Region Siedlce, Radom  – 1.500 zł 
 
3) Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach  
Udział  Klubu LKS „Grodzisk” w Krzymoszach w rozgrywkach organizowanych przez 
OZPN Siedlce – 1.500 zł                                              
                                                                                        

                                                                                                         
                                                                                                         STAROSTA 

                                                                                                        /-/ Dariusz Stopa                                                                


