
 
Uchwała Nr 120/223/2017 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 13 lutego 2017 roku 

 
w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych 

w 2017 roku 
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 2016 r., 
poz. 1817 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr 116/216/2017 Zarządu 
Powiatu w Siedlcach z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych.  

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wraz 
z informacją o kwotach dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się: 

1) w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka 
i krajoznawstwo - Staroście Siedleckiemu,  

2) w zakresach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 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. 

 
 

STAROSTA 
/-/ Dariusz Stopa 

  



 
Załącznik 

do uchwały Nr 120/223/2017 
Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 13 lutego  2017 roku 
 
 

Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z informacją o kwotach dotacji 
na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 roku 

 
w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób  
 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Planowana kwota dotacji w 2017 roku –   325.000 zł 
 
Działanie a) Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 14.000 zł 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 
 Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych  
 dofinansowanie w wysokości:  7.000 zł 
 
2) Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański 

Turniej Karate Kyokushin IBK o Puchar Starosty Siedleckiego  
dofinansowanie w wysokości:  7.000 zł 

 
Działanie b) Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym 
(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe)  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 48.000 zł 
 

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 
Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym  
(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe)  
dofinansowanie w wysokości:  48.000 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 Nowe Iganie 

Organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań sportowych  
(w tym: kontakt z Powiatem Oberhavel)  
dofinansowanie w wysokości:  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, 
Powiatowa Gimnazjada  
dofinansowanie w wysokości:  17.000 zł 

 
Działanie e) Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych 
w środowisku wiejskim i miast do 5 tys. mieszkańców 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - kwota - 44.000 zł 

 
1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 

Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych w środowisku wiejskim 
i miast do 5 tys. mieszkańców 
dofinansowanie w wysokości: 44.000 zł 

 
Działanie f) Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 120.000 zł 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
dofinansowanie w wysokości: 120.000 zł 

 
Działanie g) Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze 
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 74.000 zł 
 
 
1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
dofinansowanie w wysokości: 68.500  zł 
 

2) Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach  
Udział klubu LKS „Grodzisk” Krzymosze w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Siedlce  
dofinansowanie w wysokości: 2.000 zł 
 

3) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  

Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych, 
Międzypowiatowa Gimnazjada  
dofinansowanie w wysokości:  2.000 zł 
 

4) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  
XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Region Ciechanów, Ostrołęka  
dofinansowanie w wysokości: 1.500 zł 

 
2. Turystyka i krajoznawstwo 

Planowana kwota dotacji w 2017 roku - 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 
Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd”  



dofinansowanie w wysokości: 2.500 zł 
 

2) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Siedlcach 
II Rajd „Powitanie wiosny w Dąbrowie” 
dofinansowanie w wysokości: 1.100 zł 
 

3) XXIII Rajd PTTK Dzieciom 
dofinansowanie w wysokości: 1.400 zł 
 

4) XVIII Mazowiecki Rajd Samochodowy i Motocyklowy – Chlewiska 2017 
dofinansowanie w wysokości: – 2.000 zł 
 

5) XXXVII Rajd Nadbużański 
dofinansowanie w wysokości:  – 1.000 zł 
 

6) XXII Rajd Choinkowy – Wieczór wigilijny na Podlasiu Siedlce 
dofinansowanie w wysokości: – 1.000  zł 

 
3. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

Planowana kwota dotacji w 2017 roku - 20.000 zł 
 
1) Caritas Diecezji Siedleckiej 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących 
na terenie Powiatu Siedleckiego 
dofinansowanie w wysokości: 20.000 zł 
 

 
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Planowana kwota dotacji w 2017 roku - 20.000 zł 
 

Działanie a) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów 
ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 15.000 zł 
 
1) Caritas Diecezji Siedleckiej 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

 dofinansowanie w wysokości:  7.500 zł 

 
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

 dofinansowanie w wysokości:  7.500 zł 
 

Działanie b) Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji 
społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 5.000 zł 
 
1) Fundacja „Żółty Latawiec” 

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego 

 dofinansowanie w wysokości:  1.500 zł 
 



2) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „MGIEŁKA” 
Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego 

 dofinansowanie w wysokości:  3.500 zł 
 

 
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Planowana kwota dotacji w 2017 roku - 5.000 zł 
 

Działanie Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu 
Siedleckiego 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 5.000 zł 
 

1) Caritas Diecezji Siedleckiej 
Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

 dofinansowanie w wysokości:  5.000 zł 
 

 
6. Pomoc społeczna, w tym  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
Planowana kwota dotacji w 2017 roku - 23.687,50* zł 

 
Działanie Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera 
i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle chorych na terenie Powiatu 
Siedleckiego 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota - 23.687,50* zł 
 

2) Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 
otępiennymi oraz dla osób przewlekle chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 

 dofinansowanie w wysokości:  23.687,50 zł* 
 

* kwota dotacji może ulec zmianie w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji za osobę 
skierowaną przed dniem 1 stycznia 2004 r. adekwatnie do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody. 

 
 
 

STAROSTA 
/-/ Dariusz Stopa 

 


