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Sprawozdanie z realizacji  

„Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 

w roku 2016 
 

 

 
Współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 przebiegała 

zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XII/78/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2015 
roku „Programem współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 

Program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach konsultacji społecznych. Zarząd Powiatu 
w Siedlcach zaprosił organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
do pisemnego zgłaszania propozycji  do Programu od 2 do 16 września 2015 roku. Ogłoszenie 
o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu opublikowano 25 sierpnia 2015 r., 
na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na 
platformie e-Urząd (e – Konsultacje społeczne) oraz przesłano organizacjom pozarządowym. 
W ogłoszeniu wskazano przedmiot, formę oraz termin konsultacji.  

Zgodnie z zapisami w ww. Programie współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter finansowy oraz niefinansowy i była realizowana poprzez: 

 zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się podmiotów Programu 
o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych 
kierunków (m.in. poprzez konsultacje społeczne), 

 współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami organizacji 
(m.in. współpraca z OSP, klubami sportowymi, Powiatową Radą Kombatancką)  

 promowanie działań organizacji na stronie internetowej Powiatu, 

 prowadzenie bazy danych organizacji działających na ternie Powiatu, 

 pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń 
oraz mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji 
działalności organizacji 

 
 Ponadto na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zamieszczane są ogłoszenia oraz rozstrzygnięcia 
konkursów, informacje nt. konsultacji społecznych Programu oraz Program współpracy Powiatu 
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.  

http://www.powiatsiedlecki.pl/
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W roku 2016 w ramach planu operacyjnego krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2016-2017 – 
etap I odbyły się 2 spotkania z organizacjami w ramach forum organizacji pozarządowych powiatu 
siedleckiego: 13 lipca i 7 października. Celem głównym forum była szeroko rozumiana aktywizacja 
mieszkańców wsi, poprzez wykorzystanie dobrych praktyk z dotychczasowej działalności organizacji 
pozarządowych, wskazanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich poprzez oddolne inicjatywy 
w ramach grup nieformalnych, biorąc aktywny udział w planowaniu, konsultacjach i wykonaniu 
inwestycji. Kolejnym celem było promowanie wykorzystania funduszy europejskich np. w celu 
tworzenia nowych miejsc pracy, aktywizacji ludności wiejskiej, a także pokazanie przykładów 
podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększanie potencjału kapitału społecznego, 
dzielenie się pomysłami, promocja zrealizowanych projektów na podstawie dotychczasowej 
działalności sektora NGO. Ponadto forum organizacji pozarządowych było środowiskiem sprzyjającym 
nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem powiatu. W ramach 
Forum powstała publikacja przygotowana z przekazanych przez organizacje pozarządowe 
materiałów. Oprócz wykazu organizacji znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Starostę 
broszura zawiera też informację o Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej i Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Ponadto można tu znaleźć opis kilkudziesięciu organizacji, inicjatyw oraz projektów 
podejmowanych przez te organizacje, tzw. dobre praktyki, które mogą stanowić dobry materiał 
pomocniczy dla osób planujących założenie stowarzyszenia lub dla organizacji już istniejących, 
poszukujących inspiracji, nowych kierunków działalności lub partnerów z doświadczeniem 
w określonej dziedzinie. Materiały te zostały również udostępnione na stronie internetowej powiatu 
w specjalnie utworzonej zakładce. 
 
 

Nieodpłatana pomoc prawna oraz edukacja prawna 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach programu współpracy na rok 2016 rozpoczęło się 
wraz z ogłoszonym uchwałą Nr 47/87/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 listopada 2015 
roku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku 
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie to zostało zlecone 
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogła ubiegać się 
organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełniała łącznie następujące 
warunki: 
1) posiadała co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się 

z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 
2) przedstawiła zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą 

podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; 

3) dawała gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego 
zobowiązania do: 

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej 
dokumentowaniem, 

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. 

Powołana uchwałą Nr 51/98/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 7 grudnia 2015 roku Komisja 
Konkursowa, stwierdziła, że obydwie oferty, które wpłynęły, nie spełniły wymogów formalnych. 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Siedlcach podjął uchwałę nr 52/100/2015 z dnia  
14 grudnia 2015 roku w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej. W związku z powyższym w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej porad 
prawnych udzielali adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką  
w Siedlcach oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.  
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo, 

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 
Uchwałą Nr 55/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłosił 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku 
publicznego w 2016 roku (zadania z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
turystyka krajoznawstwo, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym). 

W otwartym konkursie 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 formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

Uchwałą Nr 59/113/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 stycznia 2016 roku 
powołana została Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.  
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 21 stycznia 2016 roku wpłynęło 17 ofert z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 9 z turystyki i krajoznawstwa, 1 oferta  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4 z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz 1 oferta z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Komisja przedłożyła Zarządowi Powiatu listę pozytywnie zaopiniowanych ofert konkursowych wraz 
z proponowanymi kwotami dotacji. 

 
Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Komisji Konkursowej, Uchwałą 

Nr 60/115/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku, przyznał kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji 
zadań w 2016 roku w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Uchwałą Nr 60/116/2016 z 3 lutego 2016 roku 
przyznał kwoty dotacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa następującym podmiotom: 
 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 325.000 zł 
 

Działanie a: Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota 14.000 zł 
 
Dotację otrzymał: 
 

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe - Organizacja powiatowych 
imprez sportowych i rekreacyjnych – 14.000 zł 

W ramach zadania organizowane były zawody powiatowe, które miały na celu głównie 
przygotowanie zawodników do startów w zawodach wyższej rangi. Były one adresowane do 
najmłodszych zawodniczek i zawodników sekcji zapasów i podnoszenia ciężarów. Zorganizowano: 

 Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego do lat 17 w podnoszeniu ciężarów – 11.02.2016 r. – udział 
wzięło 38 zawodników, 

 Otwarte Mistrzostwa Powiatu w zapasach i mini zapasach dziewcząt i chłopców - 
07.06.2016 r. – udział wzięło 73 zawodników, 

 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Młodziczek i Młodzików oraz mini zapasy dziewcząt i chłopców 
– 27.10.2016 r. – udział wzięło 61 zawodników, 
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 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego Juniorek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu 
ciężarów – 24.11.2016 r. – udział wzięło 14 zawodników, 

 Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w zapasach – 09.12.2016 r. – udział wzięło 
114 zawodników, 

 Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego do lat 18 w podnoszeniu ciężarów – 28.12.2016 r., udział 
wzięło 15 zawodników.  

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

1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  
Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych, Międzypowiatowa 
Gimnazjada – 2.000 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 zdobyli wiele medali w takich dyscyplinach jak: indywidualne biegi przełajowe, 
sztafetowe biegi przełajowe, czwórbój LA, tenis stołowy chłopców oraz szóstki piłkarskie dziewcząt.  
 

2) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe – Organizacja zawodów 
sportowych o charakterze ponadpowiatowym (regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie 
i międzynarodowe)– 41.000 zł 
W ramach zadania zorganizowano zawody sportowe: 

 Mistrzostwa Polski juniorek w zapasach, I Puchar Polski Kadetek w zapasach – 14.03.2016 r., 
wystartowały 144 kadetki i 71 juniorek, 

 Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach, I Puchar Polski Kadetek w zapasach –  
04-05.03.2016 r. – wystartowało 222 zawodniczek, w tym 148 kadetek i 74 juniorki, 

 Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Kadetek i Juniorek oraz Kadetów styl wolny 
im. Tadeusza i Zygmunta Strusa – 22-23.04.2016 r., zawody zostały rozegrane w trzech 
kategoriach wiekowych. Wystartowało 110 zawodników, z klubów takich jak: Orlęta Łuków, 
Sokół Lublin, AKS Piotrków Trybunalski, Gwiazda Szczuczyn, UKS 1 Nowy Dwór Mazowiecki, 
WLKS Nowe Iganie oraz reprezentacje Litwy, Białorusi i Łotwy, 

 Międzynarodowy Turniej im. Jana Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów– 14.05.2016 r., 
w którym wystartowały reprezentacje: z Litwy, Białorusi, Łotwy i Polski, 

 Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Seniorek i Seniorów w sumo –  
04-05.06.2016 r. – wystartowało 97 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, 

 Międzynarodowy Turniej IWF im. Eugeniusza Bryzka w podnoszeniu ciężarów – 25.06.2016 r., 
wystartowało 14 juniorek i 27 juniorów z Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy, Finlandii i Francji, 

 Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym – 10-11.09.2016 r. – w wyścigu wzięło udział 
231 uczestników z całej Polski. Kolarze zmagali się w dwóch etapach wyścigu (jazda 
indywidualna na czas oraz na start wspólny. W pierwszym etapie trasa przebiegała przez 
Miasto i Gminę Siedlce. Drugi etap rozpoczął się w Mieście Siedlce i przebiegał przez Gminę 
Się lce, Korczew, Paprotnia i Przesmyki, w której znajdowała się meta wyścigu drugiego 
etapu, 

 Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla szkół im. H. Jakimiaka – 16.09.2016 r. - 
wystartowało 953 zawodników z 41 szkół gimnazjalnych i 33 szkół podstawowych 
z woj. mazowieckiego oraz 5 reprezentacji zagranicznych– z Brześcia, Mołodeczna, 
Marijampola, Smorgonia, oraz Kłajpedy, 

 Mistrzostwa Polski Młodziczek – zapasy kobiet – 04-05.11.2016 r. – wystartowały 
164 młodziczki z 34 klubów z całej Polski.  
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Podczas zawodów wielu zawodników zdobyło lub podwyższyło posiadane klasy sportowe, zawodnicy 
i trenerzy mieli możliwość wspólnego spotkania oraz wymiany doświadczeń. 
 

3) Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów BUDO  
Ogólnopolski Turniej Karate Shinkyokushin – Pierwszy Krok pod patronatem Starosty Siedleckiego - 
5.000 zł 
Turniej odbył się 16.04.2016 r. w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim. W Turnieju udział wzięło 
135 zawodników z 9 ośrodków całego kraju, w tym 40 zawodników z powiatu siedleckiego. Walki 
odbywały się w 25 kategoriach wagowo – wiekowych, wzięły w nich udział dzieci w wieku od 5 lat 
oraz młodzież szkolna i akademicka.  
 
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 takich miejscowościach, jak: 
Marijampole, Oberhavel, Grodno, Siauliai, Druskienniki. 
Natomiast w zawodach organizowanych w Siedlcach udział wzięły reprezentacje z Grodna, Brześcia, 
Kłajpedy, Marijampola, Smorgonia, Chmielnickiego, Maładeczna.  
 
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 Sportowy 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 Imprez Sportowych. Wystartowało łącznie 20 szkół podstawowych 
i 19 gimnazjów z terenu powiatu. Ogółem wystartowało 2830 zawodników.  
 
Działanie e: Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych w środowisku 
wiejskim i małomiasteczkowym  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 44.000 zł 
 
Dotację otrzymał: 
 

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 
Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych w środowisku wiejskim 
i małomiasteczkowym – 44.000 zł 
W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodów sportowych, które 
odbywały się w 2016 roku w szkołach na terenie powiatu siedleckiego. W kalendarzu imprez znalazły 
się: Powiatowa Gimnazjada LZS – finały, Powiatowe Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych – 
finały, 59 Zawody LA dla SP i Gimnazjów pn. „Szukamy talentów w środowisku wiejskim”, Festyn 
z okazji Dnia Dziecka, Mała Piłkarska Kadra Czeka, XV Wielomecz Powiatów w LA, Liga Regionalna LZS 
w Piłce Nożnej „WIOSNA 2016”, Rozgrywki Piłki Nożnej o „Puchar Lata”, Otwarte Powiatowe Jesienne 
Biegi Przełajowe, Liga Regionalna LZS w Piłce Nożnej „JESIEŃ 2016”, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
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„Piłkarska Kadra Czeka”, Turnieje o Puchar Starosty Siedleckiego w grach zespołowych, VII Bieg 
Niepodległości, Otwarte Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym, Otwarty Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Drużyn LZS,  Powiatowe Współzawodnictwo Gmin w sporcie LZS.  
 
W roku 2016 w rywalizacji LZS I miejsce zajęła Gmina Siedlce, II miejsce Gmina Kotuń, III miejsce – 
Gmina Skórzec, IV miejsce – Gmina Zbuczyn. 
 
Działanie f: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 120.000 zł 
 
Dotację otrzymał: 
 

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe 
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 120.000 zł 
W ramach zadania zawodnicy poszczególnych sekcji uczestniczyli: 

 lekkoatletyka – w 6 zgrupowaniach (m.in. w Spale, Słubicach, Białej Podlaskiej), 

 podnoszenie ciężarów – w 1 zgrupowaniu (w Siedlcach), 

 zapasy – w 1 zgrupowaniu (w Siedlcach). 
W ramach współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży Klub uplasował się na 24 miejscu wśród 3474 
sklasyfikowanych klubów w Polsce z dorobkiem 502 pkt. Poszczególne sekcje zajęły miejsca: 
podnoszenie ciężarów – X miejsce; zapasy – VI miejsce; sumo – VI miejsce; lekkoatletyka – 
XIV miejsce.  
Na Mazowszu Klub uplasował się na II miejscu, natomiast sekcja zapasów i sumo zajmują I miejsca, 
podnoszenie ciężarów miejsce II, a lekkoatletyka III. 
 
Działanie g: Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 74.000 zł 
 
Dotację otrzymali: 
 

1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 
XVIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Region Ciechanów, Ostrołęka -  1.500 zł 
W ramach zadania młodzież, która uzyskała awans w eliminacjach regionu siedleckiego wystartowała 
w XVIII Mazowieckich IMS, łącznie wystartowało 71 zawodników i zawodniczek z terenu powiatu w 
siedmiu dyscyplinach sportowych. Młodzież z terenu powiatu zajęła III miejsce w tenisie stołowym 
chłopców (G. Skórzec), VI miejsce w piłce ręcznej chłopców (G. Krzesk), V miejsce w tenisie stołowym 
chłopców (SP Mordy) oraz wiele miejsc punktowanych w LA i przełajach.  
 

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” wzięły udział w meczach ligowych piłki nożnej. Rozegrano 
32 mecze, w tym 17 wyjazdowych i 15 u siebie. Klub uczestniczył we wszystkich zaplanowanych przez 
OZPN meczach.  
 

3)  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe 
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 62.400 zł 
Reprezentanci Klubu startowali na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, na Pucharach Polski, na zawodach międzynarodowych oraz na 
zawodach wojewódzkich. 
 



Strona 7 

 
4) Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” 

Udział w ogólnopolskich zawodach w dyscyplinie strzelectwo sportowe młodzieży z powiatu 
siedleckiego – 600 zł 
W ramach zadania zawodnicy wystartowali w II Rundzie Pucharu w strzelectwie sportowym (trójka 
juniorów młodszych objętych wyszkoleniem), w których zaliczyli bardzo dobre starty. Udział 
w zawodach pozwolił zawodnikom m.in. zdobyć praktyczne doświadczenie w rywalizacji sportowej 
oraz „stanąć ramię w ramię” z najlepszymi zawodnikami w Polsce.  
 

5) GLUKS „Naprzód” Skórzec 
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 8.000 zł  
W ramach zadania zawodnicy wzięli udział w zawodach i rozgrywkach V ligi tenisa stołowego 
mężczyzn, II lidze tenisa stołowego kobiet, lidze okręgowej OZPN i IV lidze MZPN seniorów 
w dyscyplinie piłka nożna.  
 

2. Turystyka  i krajoznawstwo  - 12.000 zł 
 
Działanie: Organizacja rajdów, szkoleń i imprez popularyzujących turystykę i walory turystyczne 
Powiatu Siedleckiego 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12.000 zł 
 
Dotację otrzymali: 
 
1) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podlasie” w Siedlcach: 
 
XXXV Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami – 400 zł 
Rajd odbył się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w rocznicę bitwy pod Iganiami. Zorganizowano dwie trasy: 
pieszą (ok. 7 km) oraz rowerową (ok. 14 km). Podczas rajdu odbył się konkurs wiedzy historyczno – 
krajoznawczej.  
 
XXII Rajd PTTK Dzieciom – 2.000 zł 
Rajd odbył się w dniach 1-2 czerwca 2016 r. na trasie Siedlce – Serpelice.  
W rajdzie uczestniczyło 73 uczniów, w tym: 44 uczniów szkoły podstawowej oraz 29 gimnazjalistów, 
wolontariusze/opiekunowie oraz przewodnicy PTTK.  
 
Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego 
(OMTTK) Strzała 2016 – 1.000 zł 
Eliminacje odbyły się 2 kwietnia 2016 r. w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale. Udział 
wzięło 45 osób - dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Eliminacje poprzedzone były turniejami szkolnymi. Istotą imprezy była szlachetna rywalizacja  
i współzawodnictwo o miano najlepszego trzyosobowego młodzieżowego zespołu turystyczno – 
krajobrazowego. 
 
XXXVI Rajd Nadbużański – 1.000 zł 
Rajd odbył się w dniach 22-23 września 2016 r., na trasie Siedlce –Serpelice przez Nową Suchą, Liw 
i Drohiczyn. W rajdzie uczestniczyło 110 uczniów gimnazjów, wolontariusze/opiekunowie 
oraz przewodnicy PTTK. Uczestnicy rajdu brali udział w zabawach, konkursach oraz pieszych 
wędrówkach.  
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XVII Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny 2016 – 1.000 zł 
Rajd odbył się 18 września 2016 r. W rajdzie uczestniczyło 31 załóg samochodowych (kierowca + 
pilot), 16 motocyklowych, organizatorzy oraz zaproszeni goście. Motywem przewodnim imprezy były 
„Dwory i pałace Mazowsza i Podlasia” z finałem w Mościbrodach. 
 
XXI Rajd Choinkowy – Wieczór Wigilijny na Podlasiu Siedlce 2016 – 500 zł 
W rajdzie, który odbył się 11 grudnia 2016 r. w Rozbitym Kamieniu, uczestniczyli działacze oddziału 
PTTK „Podlasie” w Siedlcach, dzieci z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, łącznie ok. 150 osób. 
Spotkanie było doskonałą okazją do przełamania barier międzypokoleniowych. 
 
2) Grupa EkoLogiczna 
XIII Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” – 2.000 zł 
Rajd odbył się 14 maja 2016 r. na trasie przebiegającej przez teren gmin: Suchożebry, Mokobody 
i Siedlce. Wzięło w nim udział 92 uczestników. W rajdzie wzięli udział uczniowie ze szkół 
w Suchożebrach, Krześlinie, Zbuczynie. W trakcie rajdu obejmującego trasę ok. 35 km zorganizowano 
kilka przystanków, na których dyskutowano o roli dolin rzecznych, ptakach krajobrazu rolniczego, 
usytuowania na tle historycznym mijanych miejscowości.  Zwieńczeniem rajdu było ognisko dla 
uczestników rajdu w miejscowości Wyłazy (gm. Mokobody).  
 
3) Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „ Podlasie” 
XIV Nadliwczański Rajd Pieszy „MOKOBODY 2016” – 2.000 zł 
Rajd odbył się w dniach 14-16.10.2016 r. w Szkole Podstawowej w Mokobodach.   
W Rajdzie uczestniczyło 100 harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trasa Rajdu biegła urokliwą Doliną Liwca. Uczestnicy 
wykonywali zdjęcia prezentujące najciekawsze miejsca, poznawali specyfikę życia mieszkańców. 
 
Rajd w Mikołajowej czapce – 2.100 zł 
Rajd odbył się w dniach 09-11.12.2016 r. w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Publicznym 
w Skórcu. W imprezie uczestniczyło 400 osób – młodzież – harcerzy, harcerzy starszych 
i wędrowników za szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.   
 
 
 

Zarząd Powiatu w Siedlcach po zapoznaniu się z opiniami Komisji Konkursowej Uchwałą 
Nr 60/118/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku przyznał kwoty dotacji w sferze wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym.  

 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 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 
Dotację otrzymał: 
 
a) Caritas Diecezji Siedleckiej - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 
2016” – w wysokości 20.000 zł.  
Realizacja umowy w terminie od 1 lipca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. umożliwiła zorganizowanie  
10 - dniowego letniego wypoczynku w Zakopanem, w Pensjonacie Zofia Gawlak-Curuś dla 20 dzieci 
i młodzieży z terenu Powiatu. Wypoczynek odbywał się w okresie od 04.07.2016 roku 
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do 13.07.2016 roku. Celem projektu było zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku 
w górach podczas wakacji oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym. Uczestnicy 
pracowali nad budowaniem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i przynależności. 
Atrakcyjny program kolonijny stworzył dzieciom szansę oderwania się od codzienności poprzez 
zajęcia profilaktyczno– wychowawcze, kulturalne, wycieczki oraz wspólne zabawy. Podczas 
wypoczynku dzieci miały zapewniony transport, wyżywienie, zakwaterowanie, materiały 
dydaktyczne, upominki oraz opiekę medyczną. 
Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w całości.  
 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 20.000 zł 

 
Działanie 1: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych 
dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota 15.000 zł 
Dotację otrzymali: 
 
a) Caritas Diecezji Siedleckiej – prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów 
ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego pn. „ Pomoc mieszkańcom Powiatu 
Siedleckiego poprzez prowadzenie Punktu Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego i Przedmiotów 
Ortopedycznych – w wysokości 15.000 zł.  
W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku z usług 
wypożyczalni skorzystało łącznie 366 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego: 

 122 osoby nieodpłatnie wypożyczyły sprzęt rehabilitacyjny i materiały ortopedyczne na okres 
prowadzonej terapii i rehabilitacji, 

 179 osób wypożyczyło nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i materiały 
ortopedyczne głównie: łóżka pielęgnacyjne, chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, 
koncentratory tlenu, kule, materace przeciwodleżynowe, 

 65 osób zdało sprzęt rehabilitacyjny na stan wypożyczalni. 
Punkt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych mieścił się przy 
ul. Budowlanej 1 i działał w okresie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, a w środy od 8.00 
do 18.00.  
Głównym celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównanie szans 
funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów o zmniejszonej 
sprawności psychofizycznej i społecznej oraz ich rodzin, jak również umożliwienie tym rodzinom 
szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej, zawodowej oraz korzystania z rehabilitacji 
i terapii. Osoby mogły skorzystać z takich sprzętów jak: chodzik, łóżko pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, 
wózek inwalidzki, koncentrator tlenu, wózek toaletowy, krzesło toaletowe, kule, balkonik, rotor, 
parapodium, podnośnik, krzesło prysznicowe, basen toaletowy, ssak oraz stojak kroplówkowy. 
Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w całości. 
 

Działanie 2: 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 
Dotację otrzymali: 
 
a) Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze razem” – organizacja 
i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego – w wysokości 2.000 zł.  
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W ramach zadania realizowanego w okresie od 25 lutego do 31 czerwca 2016 roku z usług organizacji 
i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży skorzystało 
łącznie 14 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego. Dzieci zostały podzielone na 
2 grupy: starszą i młodszą. Zajęcia prowadzone były przez logopedę, który przeprowadził 24 godziny 
zajęć usprawniających po 12 godzin dla każdej z grup. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od badania 
diagnostycznego i były prowadzone 2-3 razy w miesiącu po 1 godzinie dla każdej z grup. W czasie 
trwania każdych zajęć dzieciom towarzyszyło 14 rodziców. Poprzez uczestnictwo w zajęciach u dzieci 
młodszych nastąpił rozwój sfery emocjonalno-społecznej i komunikacyjnej. Młodsze dzieci aktywnie 
brały udział w zajęciach, wzrosła ich motywacja zadaniowa, zostały wdrożone do pracy w zespole. 
Poprzez zabawy ruchowe miały możliwość bezpośredniego współdziałania z rówieśnikami, 
co motywowało je do nawiązywania kontaktów i komunikowania się (werbalnie, gestem, mimiką). 
Nastąpiła nieznaczna poprawa w zakresie mowy, przez co wzrosło poczucie własnej wartości 
u dziecka jako partnera do rozmowy. U dzieci starszych nastąpiła poprawa sprawności językowej, 
komunikacyjnej oraz w zakresie funkcji słuchowych. Zauważono poprawę relacji w grupie oraz chęć 
wspólnej zabawy i pracy. Ćwiczona była mowa zdaniowa w połączeniu z ruchem, bezpośrednim 
współdziałaniem. Każdej dokonywanej czynności dziecka towarzyszyła mowa. Ćwiczenia były 
poukładane tematycznie, co umożliwiło wzrost nowego słownictwa dziecka oraz pomagało w jego 
utrwaleniu. Dzięki zajęciom dzieci stawały się coraz bardziej samodzielne.  
 
b) Fundacja „Żółty Latawiec” - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji 
i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego 
pn. „Trening umiejętności społecznych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego” 
– w wysokości 500 zł.  
W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2016 roku z usług organizacji 
i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży skorzystało 
2 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego. Zajęcia opierały się na nabywaniu 
podstawowych umiejętności potrzebnych do życia za pomocą terapii: trening umiejętności 
społecznych (TUS). Zostały przećwiczone z dziećmi modelowe zachowanie w miejscach publicznych, 
w sytuacjach codziennych, w sytuacjach zaaranżowanych na zajęciach. Następnie nabyte 
umiejętności dzieci kształtowały w praktyce, podczas wyjścia do kręgielni i restauracji. Integracja 
dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami poprzez kontakt w sytuacjach codziennych. 
Dzięki zajęciom w siedzibie fundacji i w miejscach publicznych dzieci spędzały czas aktywnie, 
rozwijały zainteresowania, liczne umiejętności, w tym umiejętność słuchania innych i zachęcania  
do sprawiania innym radości, doskonaliły czynności samoobsługowe. 
 
c) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  „MGIEŁKA” - organizacja i prowadzenie 
zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu 
Powiatu Siedleckiego pn. „ Na przekór wszystkim”  – w wysokości 2.500 zł.  
W ramach zadania realizowanego w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016 roku z usług organizacji 
i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży skorzystało 
16 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego. Celem zadania była aktywizacja 
i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz złagodzenie skutków niepełnosprawności, 
usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywania kontaktów poprzez terapię 
zajęciową. Dzieci brały udział w warsztatach terapii zajęciowej. Systematyczne rozwijanie czynności 
niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Osiągnięte rezultaty to: przełamanie bariery 
niepewności i lęku przed kontaktem z ludźmi, likwidowanie zaburzeń zachowania, eliminowanie 
agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji, podwyższenie samooceny, 
likwidowanie zaburzeń zmysłów zwiększające komfort psychiczny i minimalizowane stopnia 
cierpienia fizycznego z nadwrażliwością zmysłów, wszechstronna stymulacja rozwoju, wspomaganie 
budowania motywacji do podejmowania działań terapeutycznych i edukacyjnych, zmniejszenie lub 
łagodzenie niepożądanych zachowań i reakcji, w tym nadpobudliwości i agresji, promowanie 
poprawnych sportowych zachowań i rywalizacji oraz przełamanie bariery niepewności.  
Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w całości. 



Strona 11 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 5.000 zł 

 

Działanie1: 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 
Dotację otrzymali: 
 
Caritas Diecezji Siedleckiej – prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – w wysokości  
5.000 zł.  
W ramach zadania funkcjonowało utworzone w Siedlcach Centrum Pomocy Caritas Diecezji 
Siedleckiej pod nazwą „Centrum Pomocy – punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego”. W ramach 
zadania wchodziła pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz poradnictwo prawne. 
W ramach realizacji zadania zostały osiągnięte następujące rezultaty: otrzymanie rzetelnej informacji 
i pomocy specjalistycznej dla osób potrzebujących wsparcia prawnego i psychologicznego, wspieranie 
osób będących w trudnej sytuacji życiowej, przełamywanie stereotypów i lęków związanych 
z bezsilnością wobec istniejących reguł prawnych, propagowanie w środowisku postaw 
uwzględniających prawa człowieka, uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez 
osoby doświadczające sytuacji trudnych, powrót do równowagi psychicznej, podniesienie własnej 
samooceny osób korzystających z poradnictwa, rozpoznawanie i lepsza kontrola nad własną reakcją 
w sytuacji zagrożenia oraz nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia 
poprzez zdobytą wiedzę oraz wsparcie ze strony specjalistów. W ramach projektu prowadzone 
działania ukierunkowane były na poprawę funkcjonowania życia osób/rodzin potrzebujących 
wsparcia specjalistycznego oraz lepszą jakość funkcjonowania w społeczeństwie skierowaną 
indywidualnie do jednostki społecznej. Beneficjenci zadania to osoby z terenu powiatu siedleckiego, 
które z uwagi na trudną życiową sytuację potrzebowały pomocy specjalistycznej. Podczas trwania 
tego projektu do osoby pierwszego kontaktu zgłosiło się 475 osób w tym: 

 300 osób, w tym 193 kobiety i 107 mężczyzn zostało skierowanych do prawnika, pełniącego 
dyżur w każdy czwartek i piątek w godz.: od 14.00 do 17.00, 

 22 osoby w tym 11 kobiet i 11 mężczyzn zostało skierowanych do psychologa, pełniącego 
dyżur w każdą środę w godz.: od 9.00 do 14.00. 

W ramach projektu psycholog przeprowadził 135 godz. zegarowych poradnictwa 
psychologicznego/psychoterapeutycznego, tj. 3 godz. tygodniowo poradnictwa przez 45 tygodni, 
natomiast dodatkowe godziny w ramach wolontariatu. 
W ramach projektu prawnik przeprowadził 135 godz. zegarowych poradnictwa prawnego tj. 3 godz. 
tygodniowo poradnictwa przez 45 tygodni, natomiast dodatkowe godziny w ramach wolontariatu.  
Wszystkie osoby korzystające z porad specjalistycznych miały odpowiednie warunki do rozmowy  
ze specjalistą w pomieszczeniu specjalnie do tego przygotowanym. 
 
 

Ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona i promocja zdrowia 

 
Uchwałą Nr 85/151/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach ogłosił 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku 
publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności (działanie: Edukacja z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego) 
oraz ochrona i promocja zdrowia (działanie: Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji 
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zdrowia o charakterze uniwersalnym – dla wszystkich grup społecznych z terenu powiatu 
siedleckiego).  

Uchwałą Nr 89/159/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku 
powołana została Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.  
W postępowaniu konkursowym w sferze ratownictwo i ochrona ludności wpłynęła 1 oferta jednakże 
wnioskodawca nie prowadził działalności w dziedzinie objętej ww. postępowaniem, dlatego 
w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) nie było możliwe wsparcie realizacji ww. 
zadania. Natomiast w sferze ochrona i promocja zdrowia nie wpłynęła żadna oferta. W związku  
z powyższym Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwałą Nr 90/163/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku 
postanowił o nie rozstrzygnięciu ww. konkursu.  

Uchwałą nr 90/164/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach powtórnie 
ogłosił otwarty konkurs ofert w ww. sferach. W postępowaniu konkursowym nie wpłynęła żadna 
oferta. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uchwałą Nr 94/174/2016 roku z dnia 19 września 
2016 roku postanowił o nie rozstrzygnięciu konkursu.  

W związku z nie rozstrzygnięciem konkursów, zadania w sferach ratownictwo i ochrona 
ludności (działanie: Edukacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół 
gimnazjalnych  
z terenu powiatu siedleckiego) oraz ochrona i promocja zdrowia (działanie: Realizacja działań  
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym – dla wszystkich grup 
społecznych z terenu powiatu siedleckiego) nie zostały zrealizowane.  
 

Z podmiotami, które uzyskały dotację zostały zawarte umowy przygotowane wg 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 wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
 Kontrola prawidłowości wykonania zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazywanych 
środków finansowych dokonywana jest poprzez sprawozdawczość i rozliczanie przekazywanych 
dotacji. 
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