Uchwała nr 8/18/2015
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 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
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) 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 2014r. 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 oraz 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 ustala co następuje:
§1
Przyznaje się kwoty dotacji na dofinansowanie w 2015 roku realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach.
§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.
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Załącznik
Do Uchwały Nr 8/18/2015
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 2015r.
w sferach:
I. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Dział 852 rozdział 85295 § 2360
Plan na 2015r. – 20.000 zł.
Działanie 1: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - kwota: 20.000 zł
a) Caritas Diecezji Siedleckiej
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego
II. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Dział 852 rozdział 85295 § 2360
Plan na 2015r. – 20.000 zł.
Działanie 1: prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów
ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - kwota: 20.000 zł
a) Caritas Diecezji Siedleckiej
– „Pomoc mieszkańcom Powiatu Siedleckiego poprzez prowadzenie punktu
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych” –
10.000 zł.
b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach
– „Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów
ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego ” – 10.000 zł.
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