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Sprawozdanie z realizacji  

„Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 

w roku 2017 

 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem powiatu. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie współpracy i działalności na 
rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Natomiast 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy za rok poprzedni. 

Współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 
przebiegała zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 
28 października 2016 roku „Programem współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2017”. 

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 24 sierpnia 
do 9 września 2016 roku. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem 
dokumentu opublikowano 16 sierpnia 2016 roku, 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.  

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
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Zgodnie ww. Programem współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter finansowy oraz niefinansowy i była realizowana poprzez: 

I. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

II. 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). 

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

IV. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej Powiatu. 
V. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na ternie Powiatu. 
VI. 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.  
 

 

I. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Uchwałą Nr 116/216/2016 z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach 
ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 
w 2017 roku (zadania z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka 
krajoznawstwo, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób). 

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, 
 
Uchwałą Nr 119/221/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 lutego 2017 roku 

powołana została Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert. 
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 7 lutego 2017 roku wpłynęło 13 ofert 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 6 z turystyki i krajoznawstwa, 
1 oferta z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4 z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 1 oferta z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym oraz 1 oferta z zakresu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

http://www.powiatsiedlecki.pl/
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i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 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 120/223/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, 
określając oferty wybrane do realizacji wraz z kwotami dofinansowania. 

 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
 
Plan 2017 rok – 325.000 zł 
Wykonanie – 325.000 zł 

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

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe  
Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych – 7.000 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 w podnoszeniu ciężarów, Siedlce – 24.02.2017 r. – udział wzięło 
44 zawodników, 

 Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów, Siedlce – 11.11.2017 r. – udział wzięło 
45 zawodników, 

 Mistrzostwa Powiatu w zapasach, Siedlce - 16.03.2017 r. – udział wzięło 
98 zawodników, 

 Mistrzostwa Powiatu w zapasach, Siedlce – 17.09.2017 r. – udział wzięło 
67 zawodników, 

 Mistrzostwa Powiatu w zapasach, Siedlce – 13.12.2017 r. – udział wzięło 
98 zawodników, 
 

2) Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański  
Turniej Karate Kyokushin IBK o Puchar Starosty Siedleckiego – 7.000 zł 
W dniu 21.10.2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach odbył się Turniej Karate 
Kyokushin IBK o Puchar Starosty Siedleckiego. W Turnieju udział wzięło ponad 100 młodych 
karateków z całej Polski: Poznania, Szczecina, Włocławka, Częstochowy, Białegostoku, Krosna, 
Niekurska i Tuliszkowa oraz reprezentacja dzieci i młodzieży z powiatu siedleckiego: dzieci 
trenujące w Suchożebrach, Stoku Lackim, Żelkowie, Strzale i Mokobodach. Zawody 
przeprowadzono w 12 kategoriach wagowo – wiekowych z podziałem na chłopców 
i dziewczęta. 
 
Działanie b: Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym 
(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe). 
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Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota 48.000 zł 
 
Dotację otrzymał: 
 

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe  
Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym (regionalne, 
wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe)– 48.000 zł 
W ramach zadania zorganizowano zawody sportowe: 

 Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów im. Jana Hawrylewicza 
(wystartowały 3 reprezentacje: Litwa, Łotwa, Polska razem 37 zawodniczek 
i zawodników), 

 Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS juniorek i juniorów do 15 i 17 lat 
w podnoszeniu ciężarów (wystartowało 247 zawodniczek i zawodników z 45 klubów 
z całej Polski), 

 Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Seniorek i Seniorów w sumo (wzięło udział 
109 zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach wiekowych), 

 Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy kadetek i juniorek oraz kadetów styl wolny 
im. Tadeusza i Zygmunta Strus (wystartowało 142 zawodniczek i zawodników, 
w tym 57 młodziczek, 57 kadetek i juniorek i 28 kadetów), 

 Międzynarodowy Turniej IWF im. Eugeniusza Bryzka w podnoszeniu ciężarów 
(wystartowało 18 juniorek i 28 juniorów z Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy), 

 Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów (udział wzięło 
186 zawodniczek i zawodników z 60 klubów z całej Polski), 

 Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”, 
(wystartowało 11 drużyn), 

 Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla szkół im. H. Jakimiaka (wystartowało 
779 zawodniczek i zawodników z 75 szkół z woj. mazowieckiego oraz 6 reprezentacji 
zagranicznych), 

 Jesienny Puchar Polski Kadetek i Juniorek w zapasach kobiet (wystartowało 
98 kadetek i 41 juniorek), 

 Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w podnoszeniu ciężarów (wystartowało 
223 zawodniczki i zawodników).  

Podczas zawodów wielu zawodników zdobyło lub podwyższyło posiadane klasy sportowe, 
ponadto 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 

 50 Bieg z Okazji Wyzwolenia Obozu w Sachsenhausen Oberhavel (Niemcy),  
28.04-02.05.2017 r. (startowało 7 reprezentantów WLKS), 

 Międzynarodowe Zawody Marijampole (Litwa) -  10-12.07.2017 r. (startowało 
15 zawodników), 
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 Międzynarodowe zawody Kłajpeda (Litwa) - 13-14.10.2017 r. (startowało 
5 zawodników), 

 Międzynarodowe Zawody Brześć (Białoruś) -  30.11-02.12.2017 r. (startowało 
8 zawodników), 

 Międzynarodowy Turniej Venspilis (Łotwa) – 11-13.08.2017 r. (startowało 
5 zawodników), 

 Międzynarodowy Turniej Previdza (Słowacja) – 15-16.09.2017 r. (startowało 
11 zawodników), 

 Międzynarodowy Turniej Tarnopol (Ukraina) – 17-19.11.2017 r. (startowało 
11 zawodników). 
 

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 
Młodzież z terenu powiatu siedleckiego wystartowała we wszystkich dyscyplinach sportowych 
objętych Kalendarzem Imprez Sportowych na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 zgodnie 
z harmonogramem zawartym w ofercie na rok 2017. Wszystkie zawody zostały 
przeprowadzone zgodnie z założonymi celami, co pozytywnie wpłynęło na udział wielu 
reprezentantów powiatu siedleckiego w wyższym etapie rozgrywek: w zawodach 
międzypowiatowych i wojewódzkich.  
 
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 miast do 5 tys. mieszkańców – 44.000 zł 
W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodów sportowych, 
które odbywały się w 2017 roku w szkołach na terenie powiatu siedleckiego. W kalendarzu 
imprez znalazły się: Powiatowa Gimnazjada LZS – finały, Powiatowe Mistrzostwa Wiejskich 
Szkół Podstawowych – finały, Otwarte Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie 
stołowym, 60 Zawody LA dla SP i Gimnazjów pn. „Szukamy talentów w środowisku wiejskim”, 
Mała „PKC” (dawne piłkarskie 5), Liga Regionalna LZS w Piłce Nożnej „WIOSNA 2017”, 
Rozgrywki Piłki Nożnej o „Puchar Lata”, Otwarte Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe, Liga 
Regionalna LZS w Piłce Nożnej „JESIEŃ 2017”, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra 
Czeka”, Turnieje o Puchar Starosty Siedleckiego w grach zespołowych, VIII Bieg Niepodległości, 
Regionalne Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych, Szukamy talentów w tenisie 
stołowym, Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn LZS, Powiatowe Współzawodnictwo 
Gmin w sporcie LZS.  
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W roku 2017 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 4 zgrupowaniach (m.in. w Szklarskiej Porębie, Szczyrku, Zakopanem), 

 podnoszenie ciężarów – w 2 zgrupowaniach (w Siedlcach), 

 zapasy i sumo – w 3 zgrupowaniach (w Siedlcach i Okunince). 
W ramach współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży Klub uplasował się na 30 miejscu 
wśród 3770 sklasyfikowanych klubów w Polsce z dorobkiem 445 pkt. Poszczególne sekcje 
zajęły miejsca: podnoszenie ciężarów – X miejsce; zapasy kobiet – XI miejsce; sumo – VIII 
miejsce; lekkoatletyka – XI miejsce, zapasy styl wolny – LVII miejsce.  
Na Mazowszu Klub uplasował się na III miejscu, natomiast sekcja zapasów kobiet 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)  Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe 
Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 68.500 zł 
Reprezentanci Klubu startowali na Mistrzostwach Świata (Nairobi, Ateny), Mistrzostwach 
Europy (Belgrad, Albania, Podbierady), Mistrzostwach Polski (m.in. Nowa Dęba, Jelenia Góra, 
Zamość) w różnych kategoriach wiekowych i w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
 

2) Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach 
Udział drużyn LKS „Grodzisk” w Krzymoszach w rozgrywkach organizowanych przez OZPN 
Siedlce – 2.000 zł 
W ramach zadania drużyny LKS „Grodzisk” wzięły udział w meczach ligowych piłki nożnej. 
Rozegrano 26 meczy, w tym 12 wyjazdowych i 14 u siebie. Klub uczestniczył we wszystkich 
zaplanowanych przez OZPN meczach.  
 
 

3) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  
Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych, Międzypowiatowa 
Gimnazjada – 2.000 zł 
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Młodzież z powiatu siedleckiego wystartowała we wszystkich dyscyplinach sportowych 
objętych Kalendarzem Imprez Sportowych na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 zgodnie 
z harmonogramem zawartym w ofercie na rok 2017 w zawodach międzypowiatowych.  
 

4) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 
XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Region Ciechanów, Ostrołęka -  1.500 zł 
Młodzież z terenu powiatu Siedleckiego wystartowała w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych w Ciechanowie, w zawodach w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt oraz 
czwórboju LA chłopców. W tenisie stołowym chłopcy SP Mordy zajęli trzecie miejsce 
zdobywając brązowy medal Mazowieckich IMS. W indywidualnych Biegach Przełajowych 
młodzież z terenu powiatu siedleckiego zdobyła wiele miejsc punktowanych, a chłopcy 
SP Zbuczyn zajęli szóste miejsce w Czwórboju LA.  
 
 
 

Turystyka  i krajoznawstwo   
 
Plan 2017 rok – 12.000 zł 
Wykonanie – 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: 
 
II Rajd „Powitanie wiosny w Dąbrowie” – 1.100 zł 
Rajd odbył się w dniu 19 marca 2017 r., w którym udział wzięło 61 osób. Na trasie, która 
prowadziła przez Chodów, Bielany, Kożuchówek, Patrykozy do Dąbrowy uczestnicy mieli 
możliwość nie tylko poznać tajemnice najbliższej okolicy, ale także poznać miejsca, które 
samodzielnie odwiedzić byłoby o wiele trudniej.  
 
XXIII Rajd PTTK Dzieciom – 1.400 zł 
Rajd odbył się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. na trasie Siedlce – Siennica – Mińsk Mazowiecki – 
Siedlce (przez Skórzec, Wodynie, Latowicz). Uczestnikami Rajdu były dzieci ze szkół 
podstawowych i młodzież gimnazjalna z Siedlec oraz powiatu siedleckiego, 
wolontariusze/opiekunowie oraz przewodnicy PTTK.  
 
XVIII Mazowiecki Rajd Samochodowy i Motocyklowy – Chlewiska 2017 – 2.000 zł 
Rajd odbył się w dniu 17.09.2017 r. wzięło w nim udział 40 załóg, które miały do pokonania 
ok. 60 km trasę. Uczestnicy musieli poruszać się wg znaków nawigacyjnych, zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego. Ponadto, w wyznaczonych punktach kontroli przejazdu, mieli 
do rozwiązania zadania z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i wiedzy 
krajoznawczej. Impreza promowała uprawianie turystyki rodzinnej, a także bezpieczeństwo 
i kulturę jazdy.  
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XXXVII Rajd Nadbużański – 1.000 zł 
Rajd odbył się w dniach 21-22 września 2017 r., na trasie Siedlce –Serpelice przez Kodeń, 
Kostomłoty i Terespol. W rajdzie brali udział uczniowie gimnazjów, wolontariusze, 
opiekunowie oraz przewodnicy PTTK. Uczestnicy rajdu brali udział w zabawach, konkursach 
oraz pieszych wędrówkach. 
 
XXII Rajd Choinkowy – Wieczór wigilijny na Podlasiu Siedlce – 1.000 zł 
W rajdzie, który odbył się 10 grudnia 2017 r. w Żelkowie Kolonii, uczestniczyli działacze 
oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, dzieci z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, 
łącznie ok. 170 osób. Spotkanie było okazją do przełamania barier międzypokoleniowych. 
 
2) Grupa EkoLogiczna 
Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” – 2.500 zł 
Rajd odbył się w połowie maja 2017 r. na ponad 30 km trasie przebiegającej przez teren gmin: 
Siedlce i Suchożebry. Wzięło w nim udział 94 uczestników. W rajdzie wzięli udział uczniowie 
reprezentujący cztery szkoły. W trakcie rajdu zorganizowano pięć przystanków, na których 
dyskutowano o walorach przyrodniczych oraz ochronie gatunkowej zwierząt. Zwieńczeniem 
rajdu było ognisko dla uczestników rajdu w miejscowości Wyłazy (gm. Mokobody).  
 

3) Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „ Podlasie” – w trybie tzw. „małego grantu” 
XV Nadliwczański Rajd Pieszy „MOKOBODY 2017” – 3.000 zł 
Rajd odbył się w dniach 27-29.10.2017 r. Uczestniczyło w nim 178 osób. W ramach Rajdu 
wytyczone zostały trzy trasy przebiegające przez malownicze i wartościowe przyrodniczo 
tereny doliny Liwca. Uczestnicy wykonywali zdjęcia dokumentując piękno i walory 
przyrodnicze terenu. 
 
 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 
Plan 2017 rok – 20.000 zł 
Wykonanie – 20.000 zł 

 
Działanie: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20.000 zł 
 
Dotację otrzymał: 
 
1) Caritas Diecezji Siedleckiej  
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących 
na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2017” – 20.000 zł.  
Realizacja umowy w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. umożliwiła 
zorganizowanie 10-dniowego letniego wypoczynku w Głuchołazach, w Kompleksie 
Turystycznym „Sudety” w Ośrodku Banderoza dla 20 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu. 
Wypoczynek odbywał się w okresie od 8 do 17 lipca 2017 roku. Celem projektu było 
zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku w górach podczas wakacji oraz 
zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 
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Siedleckiego. 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. Dzieci 
wzięły udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, podzielonych na 2 grupy  
(16 godz. po 8 godz. dla każdej grupy). W trakcie pobytu organizowane były wycieczki 
turystyczne: zwiedzanie Góry Chrobrego, kopy Biskupiej, Nysy, miejscowości Jesenik 
z jaskiniami na Pomezi (Jaskinie Na Pomezi to pełne stalaktytów groty usytuowane niedaleko 
miasteczka Lipova Lazne. Czechy), Safari ZOO.  
 
 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
Plan 2017 rok – 20.000 zł 
Wykonanie – 19.937,84 zł 
 
Działanie: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów 
ortopedycznych dla mieszkańców powiatu siedleckiego. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 15.000 zł 
 
Dotację otrzymali: 
 
1) 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 7.500 zł.  
W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku z usług 
wypożyczalni skorzystało łącznie 85 osób mieszkańców powiatu siedleckiego: nieodpłatnie 
zostało wypożyczonych 99 szt. sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz materiałów 
ortopedycznych głównie: balkoników, chodzików klasycznych, łóżek rehabilitacyjnych, 
wózków inwalidzkich, kul łokciowych itp.  
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 i ich rodzin, jak również umożliwienie tym rodzinom 
szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej, zawodowej oraz korzystania 
z rehabilitacji i terapii. 
Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w kwocie 7.437,84 zł. 
 
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach  
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego – w wysokości 7.500 zł. 
W ramach zadania, realizowanego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku, z usług 
wypożyczalni skorzystało 289 mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Osoby te nieodpłatnie 
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skorzystały ze sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów ortopedycznych i środków pomocniczych 
głównie: łóżek pielęgnacyjnych, chodzików, balkoników, wózków inwalidzkich. 
 

Działanie: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji 

społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000 zł 
 
Dotację otrzymali: 
 
1) 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”  – 1.500 zł.  
W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 marca do 30 września 2017 roku z usług 
organizacji i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci 
i młodzieży skorzystało 4 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 kawiarni i kina. Integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi 
rówieśnikami poprzez kontakt w sytuacjach codziennych.  
Dzięki zajęciom w siedzibie fundacji i w miejscach publicznych dzieci spędzały aktywnie czas, 
kształtowały umiejętność komunikowania się, rozwijały zainteresowania, doskonaliły 
czynności samoobsługowe oraz liczne umiejętności, w tym umiejętność słuchania innych 
i zachęcania do sprawiania innym radości.  
 
2) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „MGIEŁKA” 
Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego pn. „ Z podniesionym czołem”  
– 3.500 zł.  
W ramach zadania realizowanego w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2017 roku z usług 
organizacji i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci 
i młodzieży w formie terapii zajęciowej skorzystało 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Siedleckiego. Przedmiotem projektu były również cykliczne wyjścia na basen. Celem 
zadania była aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz złagodzenie 
skutków niepełnosprawności, usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, 
nawiązywanie kontaktów poprzez terapię zajęciową. 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.  
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Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  
 
Plan 2017 rok – 5.000 zł 
Wykonanie – 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: 5.000 zł 
 
Dotację otrzymali: 
 
1) Caritas Diecezji Siedleckiej 
Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – 5.000 zł. 
W ramach zadania funkcjonowało utworzone w Siedlcach Centrum Pomocy Caritas Diecezji 
Siedleckiej pod nazwą „Centrum Pomocy – punkt konsultacyjno-interwencyjny działający na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego”. 
W zakresie działania znajdowała się pomoc psychologiczna oraz konsultacje prawne.  
W trakcie realizacji zadania zostały osiągnięte następujące rezultaty: udzielenie kompleksowej 
i profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu; rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw 
i obowiązków osób znajdujących się w trudne sytuacji życiowej; udzielenie rzetelnej informacji 
na temat możliwości korzystania z poradnictwa prawnego oraz psychologicznego; przekazanie 
podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych z związku z problematyką 
dysfunkcji społecznych; udzielenie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki 
specjalistycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; umożliwienie bezpłatnego 
dostępu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności z powodu problemu 
alkoholowego do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i psychologicznych 
oraz terapeutycznych; wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z poczuciem krzywdy oraz 
innymi urazami z wcześniejszych etapów życia; edukowanie w zakresie radzenia sobie 
z przykrymi emocjami w konstruktywny sposób; wzmacnianie umiejętności w radzeniu sobie 
w konstruktywny, zdrowy sposób z problemami i sytuacjami stresogennymi; poprawienie 
funkcjonowania w kontaktach międzyludzkich, otwarcie się na bliskie kontakty z ludźmi; 
wzmocnienie umiejętności realnego postrzegania własnej osoby i budowania w związku z tym 
adekwatnego poczucia własnej wartości; wzmocnienie umiejętności społecznej i innej 
umiejętności życiowej; zmotywowanie do zmiany własnej sytuacji; podniesienie poczucia 
własnej wartości; obniżenie poziomu lęku; wzmocnienie motywacji do podjęcia oraz 
kontynuowania terapii; pomoc w dotarciu do informacji o sobie samym; budowanie 
pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, zapoznanie z możliwościami zawodowymi 
uwzględniającymi sytuację życiową.  
Prowadzone w ramach projektu 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, którzy z uwagi na trudną życiową 
sytuację potrzebowali specjalistycznej pomocy.  
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Podczas trwania tego projektu do osoby pierwszego kontaktu zgłosiło się 65 osób, z których 
kilka korzystało zarówno z wsparcia psychologa jak i prawnika w tym: 
W ramach projektu psycholog oraz prawnik przeprowadzili 10 dyżurów po 7 godzin, tj. łącznie 
70 h porad psychologicznych i 70 h porad prawnych.  
Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 32 osoby. Z kolei z porad prawnych skorzystało 
47 osób. 
Wszystkie osoby korzystające z porad specjalistycznych miały odpowiednie warunki  
do rozmowy ze specjalistą w pomieszczeniu specjalnie do tego przygotowanym. 
 
 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 
Plan 2017 rok –33.400 zł 
Wykonanie – 33.400 zł 
 
Działanie: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 
Siedleckiego. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: kwota 33.400 zł 
 
Dotację otrzymało: 
 
1) Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 
otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 
– 33.400 zł.  
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie prowadziło Dom Pomocy Społecznej dla Osób 
z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach (gm. Mordy) z filią w Kukawkach (gm. Przesmyki). Placówki 
zostały dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, głownie z chorobą 
Alzheimera i innymi postaciami otępień, zapewniając mieszkańcom Domu odpowiednie 
warunki mieszkaniowe, świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze, całodobową opiekę, 
wyżywienie, a także potrzeby społeczne, kulturalne i religijne zgodnie z określonymi 
standardami. Osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej uzyskały pomoc i opiekę 
innych osób, została zapewniona całkowita całodobowa opieka pielęgnacyjna, stała opieka 
medyczna sprawowana przez lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza psychiatrę. 
Pensjonariusze zostali objęci również opieką psychologa. Mieszkańcy Domu uczestniczyli 
również w wycieczkach, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Domu Pomocy 
Społecznej oraz poza nim. 
 
 
Z podmiotami, które uzyskały dotację zawierane były umowy wg wzoru stanowiącego 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 
2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1300). 
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II. 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). 
 
Zgodnie z uchwałą Nr  XXXVI/209/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2010 roku 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w roku 2017 
konsultowano (na etapie procedowania) projekt „Programu współpracy powiatu siedleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2018” oraz projekt „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  
2018 - 2020”. W okresie sprawozdawczym w ramach konsultacji 5 września 2017 roku 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. 
W programie spotkania znalazły się m.in. informacje o projekcie „Programu współpracy 
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018” oraz projekcie „Programu współpracy powiatu siedleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2018 – 2020” oraz wystąpienia przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Siedleckiej.  
Organizacje miały również możliwość pisemnego zgłoszenia propozycji do ww. Programów 
w okresie od 25 sierpnia do 12 września 2017 roku.  

Ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach znajduje się odrębna 
zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych, za pośrednictwem której 
upowszechniane są informacje nt. bieżącej współpracy Powiatu i jego jednostek 
z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszenia innych organów i organizacji. W 2017 r. za 
pośrednictwem strony internetowej przekazywaliśmy informację m.in. o Regionalnym 
Konkursie Grantowym „Równać Szanse” organizowanym przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 
STOPA oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, otwartym konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, 
o rozpoczęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r., ogłoszeniu przez LGD Ziemi Siedleckiej 
naborów wniosków.  
 

 

III. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad 

przedsięwzięciami organizacji (m.in. współpraca z OSP, klubami 

sportowymi, Powiatową Radą Kombatancką). 
 

W roku 2017 Starosta Siedlecki objął patronatem wydarzenia/przedsięwzięcia realizowane 
przez organizacje pozarządowe bądź inne podmioty działające w ramach ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to m.in.: 

 III Gala Biznesu organizowana przez Wschodnią Izbę. 
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 Rozgrywki Międzygminnej Ligi Piłki Siatkowej mężczyzn organizowane przez UKS 
„Trapez” w Łysowie. 

 Turniej Karate Kyokushin IBK o Puchar Starosty Siedleckiego organizowany przez 
Akademię Sztuk Walki Jacka Szymańskiego. 

 Ogólnopolski Turniej LZS dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” organizowany przez 
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie. 

 VII edycja Rajdu Rowerowego Przedsiębiorców organizowany przez Wschodnią Izbę 
Gospodarczą. 

 Trzeci Mazowiecki Duathlon Doliną Liwca organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz 
edukacji prozdrowotnej i aktywnego stylu życia „Działamy działamy”. 

 
 

IV. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej Powiatu. 
 

Powiat Siedlecki w ramach szeroko pojętej promocji wydarzeń/przedsięwzięć organizowanych 
przez organizacje zamieszcza na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl oraz za 
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (grupa Powiat Siedlecki) zapowiedzi 
tych wydarzeń oraz relacje z ich przebiegu. W roku 2017 zamieszczono m.in. informacje o: 

 III Promocyjnym Spływie Rzeką Muchawką, 

 Obchodach Powiatowy Dnia Strażaka, 

 spotkaniu z okazji Dnia Kobiet z członkiniami Powiatowej Rady Kombatanckiej, 

 informacjach z przebiegu Wakacyjnej Akcji Caritas 2017 oraz Pogodne Lato 2017, 

 działaniach Grupy EkoLogicznej, 

 działalności Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach, 

 informacje o konkursach i naborach wniosków np. o dofinansowanie w Lokalnej Grupie 
Działania.  

Ponadto od 2016 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 
funkcjonuje odrębna zakładka „Organizacje pozarządowe działające w powiecie siedleckim”, 
w której publikowane są informacje o organizacjach działających na terenie powiatu. Obecnie 
zamieszczone są „wizytówki” ok. 40 podmiotów. Informacja opracowywana jest na podstawie 
danych przekazanych przez organizację pozarządową. 
 

 

V. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na ternie Powiatu. 
 

Starosta Siedlecki prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych oraz uczniowskich klubów 
sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest 
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 
Pewnym ułatwieniem dla osób zamierzających utworzyć nową organizację oraz dla 
podmiotów już funkcjonujących są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu karty 
informacyjne oraz formularze: 

 wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

http://www.powiatsiedlecki.pl/
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 wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów 
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów 
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 
 

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Siedlcach prowadzi również bazę 
danych organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym a mających siedzibę na 
terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

VI. Pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie 

doświadczeń oraz mających na celu podniesienie sprawności 

funkcjonowania i profesjonalizacji działalności organizacji. 
 
Powiat wspiera organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń oraz 
mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działalności organizacji 
m.in. poprzez udostępnianie Sali konferencyjnej na potrzeby spotkań, uczestnictwo przedstawicieli 
kierownictwa oraz pracowników merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek 
organizacyjnych powiatu w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez NGO.  
Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest np.: organizacja spotkania konsultacyjnego projektów 
programów współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 oraz na lata 
2018-2020, współpraca z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
 
 
 

Starosta 
 

/-/ Dariusz Stopa 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Wydział Spraw Społecznych 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
 

 
 

 

 

Siedlce, marzec 2018 r. 


