
                                                                                                                         
Uchwała Nr 60/116/2016 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 3 lutego 2016 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 2016 rok w sferze turystyki i krajoznawstwa.  
  
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 XII/78/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2015 roku  
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz 
uchwałą Nr 55/107/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia   
29 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku, 
Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje 

 
§ 1 

 
Przyznaje się kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w 2016 roku          
w sferze turystyki i krajoznawstwa 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 60/116/2016 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 3 lutego  2016 roku 

 
 

 
Podział środków 

na realizację zadań Powiatu Siedleckiego przez organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok  
w sferze: 
 
Turystyka i krajoznawstwo              
Plan na 2016 rok - 12.000 zł 
 
Działanie: Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i imprez popularyzujących 
turystykę i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - kwota: 12.000 zł  
 
1) Grupa EkoLogiczna 
XIII Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” – 2.000 zł 
 
2) Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” 

 XIV Nadliwczański Rajd Pieszy „MOKOBODY 2016” – 2.000 zł 
 Rajd w Mikołajowej czapce – 2.100 zł 

 
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Siedlcach 

 XXXV Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami – 400 zł 
 XXII Rajd PTTK Dzieciom – 2.000 zł 
 Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – 

Krajoznawczego (OMTTK) Strzała 2016 – 1.000 zł 
 XVII Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny 2016 – 1.000 zł 
 XXXVI Rajd Nadbużański – 1.000 zł 
 XXI Rajd Choinkowy – Wieczór wigilijny na Podlasiu Siedlce 2016 – 500 zł 

 
    

 

 

                                                                                                     STAROSTA 

                                                                                                    /-/ Dariusz Stopa 

 


