
 
Uchwała Nr 173/338/2018 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 8 stycznia 2018 roku 

 
w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 

w 2018 roku 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 1817z późn.zm.), Zarząd Powiatu w  Siedlcach uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert, ogłoszony uchwałą nr 169/322/2017 Zarządu Powiatu 

w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku. 

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej wraz z informacją o wysokości przyznanych środków publicznych na wsparcie 
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku stanowi załącznik 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 173/338/2018         
Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 8 stycznia 2018 roku 

 

 

Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z informacją o wysokości przyznanych 
środków publicznych na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 

w 2018 roku 
 

 
Rodzaj zadania: 
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, 

Wysokość przyznanych środków publicznych – 17.000 zł 
 
Rodzaj zadania:  
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 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 44.000 zł 
 

Rodzaj zadania: 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 
Wysokość przyznanych środków publicznych: 120.000 zł 
 

                                                                                                                        
                                                                                                                           STAROSTA 
                                                                                                                    /-/ Dariusz Stopa 
 


