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Sprawozdanie z realizacji   

„Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” w roku 2014  

w zakresie kultury fizycznej,  sportu i  turystyki  

oraz pomocy społecznej i  rehabi litacji  osób niepełnosprawnych  

 
W dniach 15 lipca –  9 sierpnia 2013 roku przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  
pożytku publicznego na rok 2014” .  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji  
wraz z projektem dokumentu opublikowano na stronie internetowej Powiatu 
Siedleckiego,  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatow ego oraz przesłano 
organizacjom pozarządowym. W ogłoszeniu wskaza no przedmiot,  formę oraz 
termin konsultacji .   

Realizując Uchwałę Nr XX XIII/174/2013 Rady Powiatu  
w Siedlcach z dnia 25 października 2013  roku w sprawie programu współpracy 
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami 
prowadzącymi działalno ść pożytku publicznego na rok 2014 oraz Uchwałę  
Nr XXXIII/183/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia łalność 
pożytku publicznego na rok 2014, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 164/297/2014   
z  dnia 13 stycznia 2014  roku ogłosił  otwarty konkurs ofert na wsparcie  
realizacji  zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego  
w 2014 roku.   

W otwartym konkur sie 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 spełniały 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 sporządzoną ofertę na stosownym form ularzu wraz  

z wymaganymi załącznikami.   
Zarządzeniem Nr 1/2014 Starosty Siedleckiego z dnia 11 lutego  

2014 roku powołana została Komisja Konkursowa, której  zadaniem było 
zaopiniowanie złożonych ofert .  Do dnia 5 lutego 2014 roku wpłynęło 13  ofert   
z  zakresu kultury fizycznej i  sportu,  7  z turystyki  oraz 5 ofert  z zakresu pomocy 
społecznej i  2 z zakresu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych. Komisja 
przedłożyła Zarządowi Powiatu  l istę  pozytywnie zaopiniowanych ofert 
konkursowych wraz z  proponowanymi kwotami dotacji .   

 
 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I  TURYSTYKA  
Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Kom isji  

Konkursowej,  Uchwałą Nr 169/307/2014  z dnia 14 lutego 2014  roku,  przyznał 
kwoty dotacji  na dofinansowanie realizacji  zadań w 2014  roku  
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z zakresu kultury fizyczn ej   
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i  sportu oraz Uchwałą Nr 169/308/2014 z dnia 14 lutego 2014  roku przyznał 
kwoty dotacji  z zakresu turystyki  następującym stowarzyszeniom:  
 

1.  Kultura fizyczna i  sport    
                                                              Plan 2014 rok –  320.000 zł  
                                                              Wykonanie –  320.000 zł  
 

Działanie a:  Organizacja powiatowych imprez sportowych  
i  rekreacyjnych.  
Wysokość środków przeznaczonych n a realizację zadania:   
kwota 14.000 zł  
Dotację otrzymali:  
1.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe -  
Organizacja powiatowych imprez sportowych i  rekreacyjnych  
–  12.000 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 zap asach dziewcząt i  chłopców  -  11.04.2014r.  –  
udział wzięło 110  zawodników,  
-  Mistrzostwa Powiatu w mini zapasach dziewcząt i  chłopców  -  30.10.2014r.  –  
udział wzięło123  zawodników,  
-  Mistrzostwa Powiatu w mini zap asach dziewcząt i  chłopców  -  09.12.2014r.  –  
udział wzięło 83  zawodników,  
-  Otwarte Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów do lat 17   
–  13.11.2014 r .  –  udział wzięło 68 zawodników  
-  Otwarte Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów do lat 18   
–  13.11.2014 r .  –  udział wzięło 63  zawodników,  
Dla wielu zawodników są to pierwsze starty na zawodach, to właśnie tutaj uczą 
się rywalizować z  rówieś nikami.   
 
2.  Siedlecki  Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki  
Czwartki  Lekkoatletyczne –  2.000 zł   
W ramach zadania przeprowadzono cykl zawodów sportowych  (10 imprez) ,   
w których od maja do października 2014 r.  startowało po ok. 300 zawodników.   
W ramach zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna zawodników, 
szkół i  nauczycieli .  Najlepszymi zawodnikami z terenu powiatu byli  uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Cisiu Zagrudziu (gm. Kotuń).  Najlepsi  z nich wzięli  
udział w czerwcowym finale Ogólnopolskim Czwartkó w Lekkoatletycznych  
w Łodzi .   
 
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 Sportowy 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.  270 uczniów szkół 
podstawowych i  gimnazjalnych.  Uczniowie z terenu powiatu siedleckiego 
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zdobyli  wiele medali  w takich dyscyplinach jak: indywidualne biegi  przełajowe, 
sztafetowe biegi  przełajowe, czwórbój LA, tenis  stołowy chłopców oraz  
szóstkach piłkarskich  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.  Oprócz 
klasyfikacji  indywidualnej prowadzona była także klasyfikacja szkół.  Ogółem  
w biegach wzięło udział ok.  5 00 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:  
-  Mistrzostwa Zrzeszenia LZS kadetek,  jun iorek,  kat.  młodzieżowa w zapasach 
kobiet  –  21-23.03.2014 r. ,  wystartowały 103 zawodniczki ,  
-  Mistrzostwa Zrzeszenia LZS juniorek i  juniorów do lat 15 i  17 w podnoszeniu 
ciężarów –  04-06.04.2014r. ,  wystartowało 258 zawodników z 41 klubów z całej 
Polski .  Podczas Mistrzostw ustanowiono 47 rekordów Polski ,   
-  Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Tadeusza Strusa –  10-11.05.2014r. ,  
wystartowało 152 zawodników z klubów z całej Polski  oraz repre zentacje  
Litwy, Łotwy i  Białorusi ,   
-  Międzynarodowy Turniej w podnos zeniu ciężarów im. Jana Hawrylewicza –  
09-10.05.2014r. ,  udział wzięły reprezentacje Litwy, Łotwy, Białorusi ,  Niemiec  
i  Polski ,  łącznie 47 zawodników,  
-  Mistrzostwa Zrzeszenia LZS juniorów i  seniorów w podnoszeniu ciężarów –  
16-18.05.2014r. ,  wystartowało 112 zawodników,  
-  Mistrzostwa Polski  kadetek i  kadetów w sumo –  06-07.06.2014r. ,  
wystartowało 177 zawodników,  
-  Międzynarodowy Turniej IWF im. Eugeniusza Bryzka w podnos zeniu ciężarów 
–  28.06.2014r. ,  wystartowało 43  zawodników z Polski ,  L itwy, Finlandii ,  Ło twy,  
Estonii  i  Białorusi ,  
-  IV Ogólnopolski  Turniej  „Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt i  Chłopców –  finał 
centralny” –  02-05.07.2014r. ,  zawody poprzedzone były eliminacjami 
gminnymi,  powiatowymi i  wojewódzkimi.  Do finału centralnego awansowali  
zwycięzcy eliminacji  wojewódzkich.  W Siedlcach spotkali  s ię reprezentanci  
z  13 województw razem 320 zawodników,  
-  Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla szkół gimnazjalnych  
im. H.  Jakimiaka –  18.09.2014r. ,  wystartowało 822 zawodników z 5 7 szkół  
z województwa mazow ieckiego oraz 6 reprezentacji  zagranicznych  
z Kaliningradu, Brześci a,  Marijampola,  Gomla,  Grodna i  Smorgonia.  Gościem 
honorowym zawodów był aktualny wicemistrz Europy w biegu na d ystansie 
800m –  Artur Kuciapski .  
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Podczas zawodów wielu zawodników zdobyło l ub podwyższyło posiadane klasy 
sportowe. Podczas zawodów z udziałem reprezentacji  zagranicznych 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 Kłajpedzie,  Marijampolu,  Oberhavel,  Kownie,  Maładecznie oraz Daugapilis .   
Natomiast w zawodach organizowanych w Siedlcach udział wzięli  reprezentacje  
z Grodna,  Brześcia,  Ka l iningradu,  Gomla,  Marija mpola,  Smorgonia.   
 
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 Spor towy 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 Imp rez Sportowych.  
Wystartowało łącznie 19 szkół podstawowych i  19 gimnazjów z terenu powiatu.  
Ogółem wystartowało 2780 zawodników.   
 
Działanie e:  Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej  
i  dorosłych w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  47 .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 –  47 .000 zł  
W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodów 
sportowych, które odbyw ały się w 2014 roku w szkołach  
na terenie powiatu siedleckiego.  W kalendarzu imprez znalazły się:  Otwarte 
Powiatowe Mistrzostwa Zrzesze nia LZS w tenisie stołowym  –  100 uczestników,  
Powiatowa Gimnazjada LZS -  780 uczestników,  Powiatowe Mistrzostwa 
Wiejskich Szkół Podstawowych –  900 osób,  57  Zawody LA dla  SP i  G imnazjów 
pn. „Szukamy talentów w środowisku wiejskim” –  460 uczestników,  Festyn 
rekreacyjno –  sportowy z okazji  Dnia Dziecka –  340 uczestników, Mała „ PKC” 
(dawne Piłkarskie  „5”) –  200 uczestników, XIV  Wielomecz Powiatów w LA –   
185 uczestników, Liga Powiatowa  LZS w Piłce Nożnej „WIOSNA 2014” –   
800 uczestników, Rozgrywki P i łki  Nożnej  o „Puchar Lata” –  120 uczestników,  
Otwarte Powiatowe  Jesienne Biegi  Przełajowe –  465 uczestników,   
Liga Powiatowa LZS w Piłce Nożnej „Jesień 2014” –  600 uczestników,  
Powiatowy Turniej Piłki  Noż nej „Piłkarska Kadra Czeka” –  100 uczestników,  
Turnieje o Puchar Starosty Siedleckiego w grach zespołowych –  500 
uczestników, V Bieg Niepodległości  –  220 uczestników, Szukamy talentów  
w tenisie stołowym –  52 uczestników, Otwarty Halowy Turniej Pi łki  Nożnej  
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Drużyn LZS –  140 uczestników, Liga Powiat owa LZS w tenisie stołowym –   
65 uczestników,  Powiatowe Współzawodnictwo Gmin w sporcie LZS –  13 gmin.   
W roku 2014 rywalizacja odbywa się w 16 dyscyplinach sportu.  I  miejsce zajęła 
Gmina Siedlce,  II  miejsce Gmina Skórzec ,  III  miejsce –  Gmina Kotuń ,   
IV miejsce –  Gmina Zbuczyn, V miejsce –  Gmina Wiśniew i  VI miejsce -  Gmina 
Wodynie  

 
W Mazowieckiej  Gimnazjadzie reprezentanci  powiatu siedleckiego zajęli :  
-  I  miejsce –  UKS Iganie  w koszykówce  chłopców,  
-  II  miejsce –  ULKS „Niwa” Krzesk Królowa Niwa  w piłce ręcznej chłopców,  
-  III  miejsce –  ULKS Białki  w koszykówce dziewcząt ,  
-  IV miejsce –  ULKS „Niwa” Krzesk Królowa Niwa w piłce ręcznej  dziewcząt.  
  
 
Działanie f:  Organizacja  szkolenia dzieci i  młodzieży uzdolnionej sportowo .  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  130 .000 zł  
Dotację otrzymał:  
1.  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –  Iganie Nowe  
Organizacja szkolenia dzieci i  młodz ieży uzdolnionej sportowo  
–  130 .000 zł  
W ramach zadania zawodnicy poszczególnych sekcji  uczestniczyli :  
-  lekkoatletyka –  w 8 zgrupowaniach,  
-  podnoszenie ciężarów –  w 7 zgrupowaniach,  
-  zapasy –  w 5 zgrupowaniach.   
W ramach współzawodnictwa sportu dzieci  i  młodzieży Klub uplasował się  
na 23 miejscu wśród 3371  sklasyfikowanych klubów  w Polsce z dorobkiem 
punktowym 538 pkt.  Poszczególne sekcje zajęły mie jsca: podnoszenie ciężarów 
–  V miejsce; zapasy kobiet –  II  miejsce; sumo –  III  miejsce; lekkoatletyka –   
XXXI miejsce.   
Na Mazowszu Klub uplasował się na II  miejscu,  natomiast  sekcja zapasów  
i  sumo zajmują I  miejsca,  podnoszenie ciężarów miejsce I I ,  a  lekkoatle tyka V.  
Powiat Sied lecki  znajduje się  na miejscu 54 .  
 
 
Działanie g:  Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego  
w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  
i  międzynarodowym .  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  66.000 zł  
Dotację otrzymali:  
1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  
XVI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2014 –  Region Siedlce, 
Radom -  1.500 zł  
W ramach zadania młodzież,  która uzyskała awans w eliminacjach regionu 
siedleckiego wystartowała w XVI Mazowieckich IMS, łącznie wystartowało   
58 zawodników i  zawodniczek z  terenu powiatu w czterech dyscyplinach 
sportowych. Młodzież z terenu powiatu zdobyła 4 medale: 1  złoty,  2 srebrne  
i  1 brązowy. W punktacji  końcowej igrzysk powiat siedlecki  został  
sklasyfikowany na 26 miejscu na 42 powiaty.   
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2.  Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach  
Udział drużyn LKS „Grodzisk” w Krzymoszach w rozgrywkach 
organizowanych przez OZPN Siedlce -  1.500 zł  
W ramach zadania drużyny LKS „Grodzisk” brały udział:  w mecz ach l igowych 
piłki  nożnej sezonu 2013/14  rundy wi osennej –  klasa A seniorzy,  w Lidze 
Jun iorów Starszych oraz sezonu 2014/15  rundy jesiennej klasa A seniorzy;  
Klub uczestniczył  we wszystkich zaplanowanych przez OZPN meczach.   
 
3.  Wojewódzki Ludowy Klub Sporto wy w Siedlcach –  Iganie Nowe  
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach  
o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogóln opolskim  
i  międzynarodowym –  63 .000 zł  
Reprezentanci  Klubu startowali  na Mistrzostwach Polski  w różnych kategoriach 
wiekowych,  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie 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 –  zdobyli  16 medali  na Mistrzostwach Polski  w różnych  
kategoriach wiekowych, w tym: 10 złotych ,  3 srebrne i   3 brązowe ;  troje 
zawodników zdobyło I  klasę sportową,  a  wielu zawodników poprawiło swoje 
rekordy życiowe,  
-  zapasy i  sumo –  zdobyły  11 medali  na Mistrzostwach Polski  w różnych 
kategoriach wiekowyc h, w tym: 9 srebrnych i  2  brązowe,  
-  podnoszenie ciężarów –  zdobyli  10 medali  na Mistrzostwach Polski ,  w tym:  
5 złotych,  3 srebrne i  2 brązowe .   
Wioleta Jastrzębska wywalczyła tytuł mistrzowski  podczas rozgrywanych  
na Cyprze Mistrzostwach Europy Juniorek do lat  23.   
W roku 2014 dziewczęta zdobyły Drużynowy Puchar Polski .   
 

2.  Turystyka    
                                                              Plan 2014 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  
Dotację otrzymali:  
1.  Polskie Towarzystwo Turystyczno –  Krajoznawcze Oddział „Podlasie”   
w Siedlcach:  
 

XI Rajd Powitanie Wiosny –  1.500 zł  
Rajd odbył się w dniu 21 marca 2014 r.  na trasie Siedlce –  Chodów.  
Uczestniczyło w nim 105  osób, opiekunowie i  przewodniczy PTTK. Podczas 
rajdu uczestnicy przygotowali  kukł y Marzanny po czym uroczyście pożegnali  
zimę.  
XXXIII  Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami –  600 zł  
Rajd odbył się w dniu 10 kwietnia 2014  r .  w 183.rocznicę bitwy pod Iganiami.  
Zorganizowano dwie trasy: pieszą (ok.  8  km –  Siedlce –  Nowe Iganie) oraz 
rowerową  (ok.  15 km –  Strzała –  Nowe Iganie) .  W imprezie udział wzięło  
29 osób, wolontariusze/opiekunowie oraz przewodnicy PTTK. Podczas rajdu 
odbył się konkurs wiedzy historyczno –  krajoznawczej.  
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XX Rajd PTTK Dzieciom –  2.500 zł  
Rajd odbył się w dniach 2 -3 czerwca 2014 r.  na trasie Siedlce -  Koszelanka.   
W rajdzie uczestniczyło 32 uczniów szkoły podstawowej,  29 gimnazjalistów,   
3 uczniów szkoły średniej,  wolontariusze/opiekunowie oraz przewodnicy PTTK. 
Podczas rajdu uczestnicy zwiedzili  Budzieszyn, Węgrów oraz Mu zeum  
w Gwizdałach.  Podczas rajdu odbywały się gry,  zabawy,  konkursy,  ognisko.  
XXXIV Rajd Nadbużański –  2.000 zł  
Rajd odbył się w dniach 25 -26 września 2014  r . ,  na trasie Siedlce -  Serpelice.   
W rajdzie uczestniczyło 89  uczniów, wolontarius ze/opiekunowie oraz  
przewodnik PTTK. Uczestnicy rajdu mieli  możliwość zwiedzania Grabarki ,  
kopalni  kredy i  Góry Zamkowej w Mielniku oraz okolic Niemirowa.  
XV Mazowiecki Samochodowy Rajd Turystyczny –  2.400 zł  
Rajd odbył się 21 września 2014  r .  na 65 km trasie Siedlce –  Stoczek Łukowski  
W rajdzie uczestniczyło 36 załóg samochodowych (kierowca + pilot),  dodatkowi 
pasażerowie (49  osób),  17 motocykli  oraz 4 dodatkowych pasażerów,  
organizatorzy oraz zaproszeni goście.  
XIX Rajd Choinkowy –  Wieczór Wigilijny na Podlasiu –  1.500 zł  
W rajdzie,  który odbył się w szkole w Krzesku –  Królowa Niwa ,  uczestniczyli  
działacze oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach,  dzi eci  z Domu na Zielonym 
Wzgórzu w Kisielanach,  łącznie ok.  200 osób.  
 
 

2.  Grupa EkoLogiczna  
XI Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich  gniazd” –  1.500 zł  
Rajd odbył się 10 maja 2014  r.  na trasie przebiegającej  przez teren gmin:  
Suchożebry,  Mokobody i  Siedlce.  Wzięło w nim udział 112  uczestników, 
najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z gimnazjum i  szkoły podstawowej  
w Zbuczynie.  W rajdzie wzięli  również udział uczniowie ze szkół  
w Suchożebrach i  Krześlinie.  W trakcie rajdu obejmującego trasę ok.  30 km 
zorganizowano kilka przystanków, na których dyskutowano o roli  dolin 
rzecznych,  ptakach krajobrazu rolniczego,  usytuowania na t le histor ycznym 
mijanych miejscowości .   Zwieńczeniem rajdu było ognisko dla uczestników 
rajdu w Wyłazach (gm. Mokobody).   
 
 
POMOC  SPOŁECZNA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Komisji 
Konkursowej,  Uchwałą Nr 169/309/2014 z dnia 17 lutego 2014  roku przyznał 
kwoty dotacji  na dofinansowanie realizacji  zadań w 2014  roku  
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z zakresu pomocy społecznej   
i  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych następującym stowarzyszeniom  
i  organizacjom pozarządowym.  

1.  Pomoc społeczna   
                                                              Plan 2014 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 Społeczn ej  w Siedlcach –  4.000 zł .  W ramach 
zadania real izowanego w okresie od 1 marca  do 31 grudnia  
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2014 roku PKPS udzielał rodzinom i  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  
życiowej pomocy polegającej na wydawaniu artykułów spożywczych,  odzieży,  
sprzętu gospodarstwa domowego.  Z pomocy rzeczowej świadczonej  przez PKPS 
na rzecz najuboższych mieszkańców Powiatu skorzystało 1658 osób.   
b/ Caritas Diecezji  Siedleckiej –  4.000 zł.  Real izacja umowy  
odbywała się w terminie od 1 marca do 30 listopada 2014  roku.  Otrzymana 
dotacja pozwoliła na realizację zadania w miesiącach marzec,  październik i  
l istopad polegającego na dostarczeniu  artykułów żywnościowych rodzinom z 
terenu Powiatu Siedleckiego,  znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej.  W 
ramach realizacji  w/w zadan ia zebrano 1400 kg żywności ,  która za 
pośrednictwem 3 parafii  w Krzesku, Rudzie Wolińskiej i  Wodyniach wydana 
została dla 200 osób z 30 ubogich rodzin z  terenu Powiatu Siedleckiego.  
 
Działanie 2: Wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji   
i  organ izacji  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 –  2.000 zł.  Realizacja zadania w okresie   
od 5 marca do 31 grudnia 2014  roku pozwoliła m.in.  na wydawanie żywności  w 
pozyskanej w ramach zbiórek żywności  jak również w ramach programu PEAD .  
Pozyskana żywność została przekazana  organizacjom będącym członkami Banku 
Żywności ,  które zajmują  się na terenie  Powiatu Siedleckiego dożywianiem 
dorosłych i  dzieci .  Podczas realizacji  zadania Bank Żywności  pozyskał łącznie 
1 024 488,55 kg ,  którą przekazano 102 organizacjom zrzeszonym w Banku 
Żywności  w Siedlcach.   
b/  Caritas Diecezji  Siedleckiej –  1 .000 zł .  Zadanie realizowane było w 
okresie od 1 do 31 grudnia 2014 r.  W ramach jego realizacji  zorganizowano 
zbiórkę żywności ,  zaś pozyskaną żywność wydano jednej z  parafii  w 
Suchożebrach.  W ramach realizacji  w/w zadania zebrano 520 kg żywności ,  
która  wydana została  30 u bogim rodzinom.  
 
c/ Polski  Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach –  1.000 zł.  Zadanie 
realizowane było w  okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku. W ramach jego 
realizacji  podopiecznym Gmin nych Ośrodków Pomocy Społe cznej z  terenu 
Powiatu Siedleckiego będą cych w trudnej sytuacji  życiowej  przekazywana była 
bezpłatnie żywność.  W ramach w/w zadania udzielono pomocy 4  235 osobom z 
terenu Powiatu Siedleckiego.  
 

2.  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  
 

Plan 2014 rok –  27.000 zł  
                                                              Wykonanie –  27.000 zł  
 

 
Działanie 1: Prowadzenie 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  –  17.000 zł.  W ramach zadania realizowanego 
w okresie od 1 marca do 31 października  2014 roku wypożyczalnia zawarła 42 
umowy z mieszkańcami Powiatu,  na podstawie których dokonywano 
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wypożyczeń sprzętu rehabili tacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych 
(łóżka,  wózki ,  balkoniki ,  kule  i  inne) mieszkańcom  Powiatu Siedleckiego .   
  
b/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach -  10.000 zł.  Zadanie 
realizowane było w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku.  W 2014 roku 
w ramach w/w zadania zawarto 102 umowy na wypożyczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego (ważność każdej umowy wynosiła trzy miesiące) .  Najczęściej  
wypożyczanymi sprzętami były balkoniki ,  wózki inwalidzkie,  łóżka,  materace 
przeciwodleżynowe, chodziki ,  krzesła sedesowe.                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wsparcia zadań publicznych poprzez 

udzielenie dotacji  dla organizacji  pozarządowych w ramach o twartych 
konkursów ofert na 2014  rok w sferach kultura fizyczna,  sport i  turystyka oraz 
pomoc społeczna i  rehabilitacja osó b 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 wykonan ia 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 
 
                                                                                  /-/ Dariusz Stopa                
 
 
 
 
 
Siedlce,  dnia 20 marca 2015  roku 


