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Sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku 2019 

 

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 

(Dz.U.  z 2019 r., poz. 511 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 (Dz. U. z 2019 

r. poz. 688 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5a 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 2019 

przebiegała zgodnie z przyjętymi uchwałami:  

- Uchwałą Nr XXXIV/195/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 

2017 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2018 – 2020 oraz 

- Uchwałą Nr XLII/247/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 

roku w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi   

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
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Ww. Programy powstały 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 wieloletniego 

Programu w dniach 25 sierpnia - 12 września 2017 roku. Ogłoszenie o przeprowadzeniu 

konsultacji wraz z projektem dokumentu opublikowano 17 sierpnia 2017 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. Dodatkowo w dniu  

5 września 2017 roku zostało zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Siedlcach otwarte 

spotkanie konsultacyjne poświęcone m.in. konsultacjom Programu wieloletniego. 

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 

2019 przebiegały w dwóch formach. Pierwsza z nich polegała na wyznaczeniu okresu                            

od 29 sierpnia do 12 września 2018 roku, w trakcie którego określone wyżej podmioty mogły 

składać propozycje do programu współpracy, natomiast druga polegała na zorganizowaniu 

otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 7 września 2018 roku  

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. W toku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag  

i propozycji do konsultowanego dokumentu.  

 

Zgodnie z ww. Programami współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 

miała charakter finansowy oraz niefinansowy i była realizowana poprzez:  

I. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych                         

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

II. Wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań (m.in. poprzez 

konsultacje społeczne).  

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

doświadczeń oraz mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania                            

i profesjonalizacji działalności organizacji.  

IV. Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych.  
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V. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami 

organizacji.  

VI. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej powiatu.   

VII. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie powiatu.  

  

 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 Programy 

współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   

I. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 Uchwałą Nr 4/10/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach 

ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 

w 2019 roku (zadania z zakresu: 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, podejmowanych na rzecz rozwoju Powiatu Siedleckiego). Uchwałą 

Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 23 stycznia 2019 roku powołana została 

Komisja Konkursowa, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert.  W terminie 

wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 28 stycznia 2019 roku wpłynęło 26 ofert. 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 7/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, rozstrzygnął 

otwarty konkurs ofert, określając oferty wybrane do realizacji wraz z kwotami dofinansowania.  

Udział osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione                        

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert.   

 Zgodnie z § 11 ust. 2 Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, równocześnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, Zarząd Powiatu w Siedlcach 

ogłaszał nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert. W 2019 roku  
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w pracach Komisji Konkursowej nie wzięła udziału żadna osoba wskazana przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

W roku 2019, zgodnie z rozstrzygnięciami Zarządu Powiatu w Siedlcach realizowane były 

następujące zadania:  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Plan na 2019 rok - 328.000,00 zł  

Wykonanie - 316.670,00 zł  

 

Rodzaj zadania: Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 14.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły cztery oferty złożone przez: Wojewódzki Ludowy Klub 

Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe, Akademię Sztuk Walki – Jacka Szymańskiego, 

Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Liwiec” Pruszyn. 

Dotację otrzymali:  

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych – 10.000 zł  

W ramach zadania organizowane były zawody powiatowe, które miały na celu głównie 

przygotowanie zawodników i zawodniczek do zawodów wyższego szczebla. Cele 

przedstawione w ofercie zostały osiągnięte. 

Zorganizowano:  

• Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów, Siedlce – 06.02.2019 r. – udział wzięło  

46 zawodników,  

• Mistrzostwa Powiatu w podnoszeniu ciężarów, Nowe Iganie – 21.02.2019 r. – udział wzięło 

56 zawodników, 

• Mistrzostwa Powiatu w zapasach, Przesmyki - 29.05.2019 r. – udział wzięło                                       

67 zawodników, 

• Mistrzostwa Powiatu w zapasach, Siedlce – 18.12.2019 r. – udział wzięło                                          

68 zawodników.  

• Pokazy w miejscowości Kotuń i Łysów w dniu 31.05.2019 r. oraz w miejscowości strzała                   

w dniu 01.06.2019 r.  

Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  
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2) Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica  

„Lato z Kolektywem” – turniej piłki nożnej w miejscowości Oleśnica – 1.800 zł –  

po rozstrzygnięciu konkursu Klub zrezygnował ze wsparcia oraz realizacji ww. zadania.  

3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LIWIEC” Pruszyn 

II Wielopokoleniowy Otwarty Turniej Tenisa Stołowego „Dla Niepodległej” – 1.200 zł 

W ramach zadania w okresie 28.10 - 17.11.2019 r. przeprowadzono 6 otwartych spotkań 

treningowych z gry w tenisa stołowego. Turniej finałowy odbył się w dniu 17 listopada 2019 r. 

W imprezie łącznie uczestniczyło ok. 120 osób w różnym przedziale wiekowym mieszkańców 

powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce. Wyłoniono zwycięzców w 8 kategoriach. Zdobywcy 

I, II i III miejsca otrzymali pamiątkowe puchary oraz medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Łącznie rozdano 8 pucharów, 24 medale i 24 nagrody rzeczowe. Środki przeznaczone na 

realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

 

Rodzaj zadania: Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym 

(regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe).  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 48.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty złożone przez: Wojewódzki Ludowy Klub 

Sportowy Nowe Iganie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach. 

Dotację otrzymał: 

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie  

Organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym (regionalne, 

wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe) – 43.500,00 zł  

W ramach zadania zorganizowano zawody sportowe:  

• Międzynarodowy Turniej im. Jana Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów, 

• Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy kadetek i kadetów im. Tadeusza i Zygmunta Strus  

• Mistrzostwa Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów, 

• Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do lat 15 w podnoszeniu ciężarów, 

• Międzynarodowy Turniej im. Eugeniusza Bryzka w podnoszeniu ciężarów, 

• Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt i Chłopców ,,Piłkarska Kadra Czeka” – Finał 

Mazowiecki, 

• Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju LZS dziewcząt ,,Piłkarska Kadra Czeka”, 

• XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS, 

• Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół im. Henryka Jakimiaka, 

• Puchar Polski Juniorek i Juniorów w zapasach styl wolny, 
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• Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików w sumo, 

• Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów do lat: 17,18, 

• Drużynowe Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów. 

Zakładane cele w projekcie zostały osiągnięte, środki przeznaczone na realizację ww. zadania 

zostały wydatkowane w całości. 

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 

Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych - 2.500,00 zł 

W ramach zadania zorganizowano zawody międzypowiatowe dla młodzieży z terenu powiatu 

siedleckiego we wszystkich dyscyplinach objętych KIS na rok 2019, zabezpieczając obsadę 

sędziowską, obsługę techniczną i informatyczną oraz wręczono puchary, medale najlepszej 

młodzieży. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na 

realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

 

Rodzaj zadania: Organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań sportowych. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Wojewódzki Ludowy Klub 

Sportowy Nowe Iganie.  

Dotację otrzymał:  

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań sportowych (w tym: kontakt  

z Powiatem Oberhavel) – 6.500,00 zł  

W ramach zadania zorganizowano: 

• 52 Bieg z Okazji Wyzwolenia Obozu w Sachsenhausen Oberhavel (Niemcy) 28.04-

02.05.2019 r. – (lekkoatletyka) startowało 7 zawodników,  

• Międzynarodowe Zawody Marijampole (Litwa) 24-26.06.2019 r.  – (lekkoatletyka) startowało 

6 zawodników,  

• Międzynarodowe zawody Kłajpeda (Litwa) 11-13.10.2019 r. (lekkoatletyka) startowało  

5 zawodników,  

• Międzynarodowe zawody Brześć (Białoruś) 28-30.11.2019 r. (lekkoatletyka) startowało  

7 zawodników,  

•Międzynarodowy Turniej Tartus (Estonia) 9-11.08.2019 r. (podnoszenie ciężarów) startowało 

7 zawodników,  

Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości. 
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Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych (powiatowe igrzyska 

młodzieży szkolnej). 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 18.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęła oferta złożona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy   

w Siedlcach.   

Dotację otrzymał:  

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach    

Organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych – Powiatowe Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej – 18.000,00 zł  

W ramach zadania zorganizowano: 

Młodzież z terenu powiatu siedleckiego wystartowała we wszystkich dyscyplinach sportowych 

objętych Kalendarzem Imprez Sportowych na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 zgodnie 

z harmonogramem zawartym w ofercie na rok 2019. Wszystkie zawody zostały 

przeprowadzone zgodnie z założonymi celami, co spowodowało udział wielu reprezentantów 

powiatu siedleckiego w wyższym etapie rozgrywek: w zawodach międzypowiatowych  

i wojewódzkich.  Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Środki przeznaczone  

na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

 

Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Powiatu imprez sportowych dla młodzieży 

szkolnej i dorosłych w środowisku wiejskim i miast do 5 tys. mieszkańców.   

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 44.000,00 zł 

Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty złożone przez: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w Siedlcach i Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,LIWIEC” Pruszyn 

Dotację otrzymało:  

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach  

Organizacja na terenie Powiatu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej  

i dorosłych w środowisku wiejskim i miast do 5 tys. mieszkańców – 43.000,00 zł 

W ramach zadania Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało szereg zawodów sportowych, 

które odbywały się w 2019 roku w szkołach na terenie powiatu siedleckiego. W kalendarzu 

imprez znalazło się wiele imprez sportowych, które wpłynęły na osiągnięcie zakładanych 

celów. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.   

2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,LIWIEC” Pruszyn 

Dzień Mamy i Taty na sportowo – 1.000,00 zł 
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W ramach zadania w dniu 26 maja 2019 r. zorganizowano w miejscowości Pruszyn obchody 

Dnia Mamy i Taty na sportowo. Zadanie propagowało wśród mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego kulturę fizyczną i ideę zdrowego stylu życia poprzez rozgrywanym na boisku 

szkolnym konkurencjom sportowym oraz udostępnieniu uczestnikom zadania zakupionego w 

ramach projektu sprzętu sportowo – rekreacyjnego. Wydarzenie integrowało środowisko 

lokalne. Cele projektu zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały 

wydatkowane w całości. 

 

Rodzaj zadania: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 120.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty złożone przez: Wojewódzki Ludowy Klub 

Sportowy Nowe Iganie i Klub Siatkówki Siedlce.  

Dotację otrzymał:  

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży – 118.500,00 zł  

W ramach zadania zawodnicy poszczególnych sekcji uczestniczyli w zgrupowaniach 

klubowych i powoływani byli na zgrupowania Kadr Wojewódzkich i Narodowych:  

• lekkoatletyka – w 7 zgrupowaniach (m.in. Zakopane, Spała, Ustka),  

• podnoszenie ciężarów – w 3 zgrupowaniach (Siedlce, Więcbork, Kaszewiec), 

 • zapasy i sumo – w 9 zgrupowaniach (m.in. Siedlce, Okuninka, Zakopane, Koronowo).  

W ramach współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży Klub uplasował się na 21 miejscu 

wśród 3766 sklasyfikowanych klubów w Polsce.  Powiat Siedlecki zajmuje 57 miejsce na 366 

sklasyfikowanych powiatów. Na Mazowszu Klub plasuje się na III miejscu, natomiast sekcja 

zapasów kobiet i podnoszenie ciężarów zajmują I miejsca. Cele zakładane w zadaniu zostały 

osiągnięte, a środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

 

Rodzaj zadania: Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze 

regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 76.000,00 zł  

Na realizację zadania wpłynęły trzy oferty złożone przez: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy 

Nowe Iganie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach oraz Ludowy Klub 

Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach  

Dotację otrzymali:  

1) Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 
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Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 68.500,00 zł 

Reprezentanci Klubu startowali na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, 

Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych i w finałach Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały wydatkowane  

w całości.  

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach  

Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 2.000,00 zł 

W ramach zadania zorganizowano udział młodzieży z terenu powiatu siedleckiego w XXII 

Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Młodzież wzięła udział w Indywidualnych 

biegach Przełajowych w Kamionnie oraz w zawodach w tenisie stołowym chłopców  

i dziewcząt. Zakładane cele realizacji zadani zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na 

realizację ww. zadania zostały wydatkowane w całości.  

 

3) Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach  

Udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym. 

Udział klubu LKS „Grodzisk” Krzymosze w rozgrywkach organizowanych przez OZPN 

Siedlce – 2.000 zł  

W ramach zadania drużyny LKS „Grodzisk” wzięły udział w meczach ligowych piłki nożnej. 

W rundzie wiosennej rozegrano 13 meczy, w tym 6 wyjazdowych  

i 7 u siebie, natomiast w rundzie jesiennej rozegrano 12 meczy: 6 wyjazdowych  

i 6 u siebie. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na 

realizację ww. zadania zostały wydatkowane w kwocie 1.970,00 zł.  

Turystyka i krajoznawstwo 

Plan na 2019 rok - 14.000,00 zł 

Wykonanie - 7.850,00 zł  

 

Rodzaj zadania: Organizacja rajdów, szkoleń i imprez popularyzujących turystykę  

i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 14.000,00 zł  
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Na realizację zadania wpłynęło pięć ofert złożonych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno 

- Krajoznawcze Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach. 

Dotację otrzymało:  

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział PTTK „Podlasie”  

w Siedlcach:  

- XX Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny – Gródek nad Bugiem 

2019 – 2.000,00 zł 

Rajd odbył się w dniu 15 września 2019 r., podczas którego 28 załóg samochodowych i 7 załóg 

motocyklowych pokonali trasę wiodącą z Siedlec przez Hołublę, Korczew, Wirów, Jabłonnę 

Lacką do Gródka nad Bugiem. Najmłodsi uczestnicy na etapie końcowym Rajdu poszukiwali 

skarbów – czekoladowych dukatów. Cele zadania polegające min. na promocji aktywnego 

wypoczynku, spędzaniu wolnego czasu przez całe rodziny, promocja regionu powiatu 

siedleckiego i nauka poruszania się wg. znaków nawigacyjnych. Zakładane cele zostały 

osiągnięte. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w całości. 

- IV Rajd „Powitanie wiosny w Dąbrowie” - 1.350,00 zł 

Rajd odbył się w dniu 23 marca 2019 r. Na trasie, która prowadziła z Siedlec przez Zbuczyn, 

Krzesk, Próchenki, Mszannę, Łosice, Łysów, Dąbrowę uczestnicy mieli możliwość nie tylko 

poznać tajemnice najbliższej okolicy, ale także poznać miejsca, które samodzielnie odwiedzić 

byłoby o wiele trudniej. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane  

w całości. 

- XXIV Rajd Choinkowy – Wieczór wigilijny na Podlasiu, Hołubla 2019 – 1.500,00 zł  

Rajd - Wieczór wigilijny na Podlasiu odbył się w dniu 15 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Hołubla. Zakładane cele tj. kultywowanie polskiej tradycji wigilijnej, wspólne 

kolędowanie, integracja dzieci z ,,Domu na Zielonym Wzgórzu” w Kisielanach  

ze środowiskiem PTTK i harcerzy zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na realizację 

zadania zostały wydatkowane w całości. 

- XXXVIII Rajd w rocznicę Bitwy pod Iganiami – 1.000,00 zł 

Rajd odbył się w dniu 8 kwietnia 2019 r. Cele Rajdu tj. nauka historii w połączeniu z czynnym 

wypoczynkiem, kształtowanie postaw patriotycznych i uczenie nawyku czczenia miejsc 

pamięci narodowej zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały 

wydatkowane w całości. 
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- XXXIX Rajd Nadbużański – 2.000,00 zł 

Rajd odbył się w dniach 19 - 20 września 2019 r., na trasie Siedlce – Serpelice przez Bielany 

Wąsy i Korczew. W rajdzie uczestniczyli uczniowie gimnazjów, wolontariusze/opiekunowie 

oraz przewodnicy PTTK. Uczestnicy rajdu brali udział w zabawach, konkursach oraz pieszych 

wędrówkach.  Cele Rajdu zostały osiągnięte. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały 

wydatkowane w całości. 

 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Plan na 2019 rok – 20.000,00 zł 

Wykonanie – 20.000,00 zł  

 

Rodzaj zadania: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,00 zł  

Dotację otrzymał: 

Caritas Diecezji Siedleckiej - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego  

w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2019” – 20.000,00 zł.  

Realizacja umowy w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. umożliwiła 

zorganizowanie 10 - dniowego letniego wypoczynku w Zakopanem, w Ośrodku Pokoje 

Gościnne „U Zofii” w Zakopanem dla 20 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu. Wypoczynek 

odbywał się w okresie od 08.07.2019 roku do 17.07.2019 roku. Celem projektu było 

zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku w górach podczas wakacji oraz 

zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Siedleckiego. Uczestnicy pracowali nad budowaniem poczucia bezpieczeństwa i akceptacji  

oraz umocnieniem ich pozycji w grupie rówieśniczej, a co za tym idzie wzmocnieniem poczucia 

własnej wartości, jak również wypracowaniem i wzmacnianiem w sobie pozytywnych postaw, 

jak gotowość niesienia pomocy innym.  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, ubezpieczenie, 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 Tatrzańskiego Parku Narodowego – 
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Wiktorówki z Rusinową Polaną i Gęsią Szyją, wejście na Sarnią Skałę, zwiedzanie Doliny 

Kościeliskiej z wejściem do Jaskini Mroźnej, wyjście na Kalatówki wraz  

ze zwiedzaniem Pustelni Świętego Alberta, zwiedzanie Zakopanego, Centrum Edukacji 

Przyrodniczej, Papugarnii, Muzeum Figur Woskowych, wjazd koleją liniowo-terenową  

na Gubałówkę oraz korzystanie z atrakcji Term Chochołowskich i oglądanie seansu filmowego 

w Kinie Giewont. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane  

w całości. 

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Plan 2019 rok – 20.000,00 zł 

Wykonanie – 20.000,00 zł 

 

Rodzaj zadania: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów 

ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 15.000,00 zł. 

Dotację otrzymali: 

1) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach  

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla 

mieszkańców Powiatu Siedleckiego – 5.000,00 zł.  

W ramach zadania realizowanego w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2019 roku z usług 

wypożyczalni skorzystało 78 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego, w tym 

wypożyczono 163 szt. różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów ortopedycznych 

i środków pomocniczych, głównie: łóżek pielęgnacyjnych, chodzików, balkoników, wózków 

inwalidzkich. Punkt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych 

mieścił się przy ul. Starzyńskiego 4 i działał w okresie od poniedziałku do piątku od 8.00  

do 15.00. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane  

w całości. 

2) Caritas Diecezji Siedleckiej  

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla 

mieszkańców Powiatu Siedleckiego – 10.000 zł.  

W ramach zadania realizowanego w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2019 roku  

z usług wypożyczalni skorzystało łącznie 148 osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego: 
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- nieodpłatnie zostało wypożyczonych 203 szt.  sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego 

głównie: balkoników, chodzików klasycznych, łóżek rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, 

kul łokciowych itp.  

- 97 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. Głównym 

celem realizacji 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 całości. 

Rodzaj zadania: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji  

i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 5.000,00 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. „Uczę się siebie                

i innych...” Trening Umiejętności Społecznych i Kluczowych dla dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego –1.000,00 zł. 

W ramach zadania realizowanego w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 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 i kluczowych (TUS/TUK). Zostały przećwiczone  

z dziećmi modelowe zachowania w miejscach publicznych, w sytuacjach codziennych,  

w sytuacjach zaaranżowanych na zajęciach. Następnie nabyte umiejętności dzieci kształtowały 

w praktyce, podczas wyjścia do kawiarni i kina. Dzięki zajęciom w siedzibie fundacji  

i w miejscach publicznych dzieci spędzały czas aktywnie, przełamywały bariery 

komunikowania się z ludźmi w nowych miejscach, rozwijały zainteresowania, doskonaliły 

czynności samoobsługowe oraz liczne umiejętności, w tym robienia zakupów oraz 

samodzielnego przygotowywania i spożywania posiłków. Dzieci uczyły się jak radzić sobie  
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z porażką i wygraną oraz utrwaliły nawyki higieniczne podczas przygotowywania i spożywania 

posiłków. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w całości. 

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. „Idź do przodu, 

żyj z godnością” - w wysokości 4.000,00 zł.  

W ramach zadania realizowanego w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2019 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 

realizacji zadania była aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

złagodzenie skutków niepełnosprawności, usuwanie barier psychicznych, społecznych  

i izolacji, nawiązywania kontaktów ze światem zewnętrznym poprzez terapię zajęciową  

i kontakt z wodą. Celem było również 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 minimalizowanie 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. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane  

w całości. 

 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

  

Plan na 2019 rok – 5.000,00 zł 

Wykonanie – 5.000,00 zł 

 

Rodzaj zadania: Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego 

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 5.000,00 zł. 
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Dotację otrzymali: 

Caritas Diecezji Siedleckiej  

Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego  

– 5.000,00 zł.  

 W ramach zadania realizowanego w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2019 roku 

funkcjonowało utworzone w Siedlcach „Centrum Wsparcia – punkt konsultacyjno-

interwencyjny” działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców 

Powiatu Siedleckiego. W ramach realizacji zadania dostępna była 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 trudnej 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,  poprawa 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 budowania pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, 

zapoznanie z możliwościami zawodowymi uwzględniającymi sytuację życiową.  

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. 
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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 38 osób z czego kilka osób korzystało zarówno z porady 

psychologa jak i prawnika w tym: w ramach projektu psycholog oraz prawnik przeprowadzili 

64 h porad psychologicznych i 121 h porad prawnych. Z poradnictwa psychologicznego 

skorzystało 16 osób, natomiast z poradnictwa psychiatrycznego 2 osoby. Z kolei z porad 

prawnych skorzystało 27 osób.   

Wszystkie osoby korzystające z porad specjalistycznych miały odpowiednie warunki  

do rozmowy ze specjalistą w pomieszczeniu specjalnie do tego przygotowanym. Środki 

przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w całości. 

Ponadto w roku 2019 w ramach priorytetu - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób realizowana 

była umowa z Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera  

na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób  

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 

2020 roku. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 wyniosła 

0.00 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). Łącznie obie placówki posiadają 51 miejsc dla osób z chorobą alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych. Placówki zostały 

dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie 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.  
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Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna 

 

 Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.                       

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez 

powiat, w zależności od ilości punktów, w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych, 

Okręgową Radą Adwokacką oraz poprzez przekazanie zadania do realizacji organizacji 

pozarządowej, wybieranej corocznie w otwartym konkursie ofert.  

W 2019 roku na obszarze powiatu siedleckiego funkcjonowały dwa punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działający w dwóch lokalizacjach                                  

tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul Siedlecka 41 oraz w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych    w Mordach, ul. 3-go Maja 2 (punkt obsługiwany wspólnie przez 

radców prawnych i adwokatów na mocy porozumienia podpisanego z Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach). Lokal                  

w Wodyniach udostępniony na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą 

Wodynie. 

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,                                   

ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Fundację HONESTE VIVERE, numer                  

w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000337010, wyłonionej w otwartym konkursie 

ofert). 

 

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w 

Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Fundację HONESTE 

VIVERE, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000337010, wyłonionej                                

w otwartym konkursie ofert). 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane były                              

w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w ramach 
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każdego punktu. Łącznie w 2019 roku udzielonych zostało 695 porad prawnych, w tym:               

w punkcie w Wodyniach i w Mordach - 120, w punktach w Siedlcach – 575.   

Na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, Powiat otrzymał od Wojewody 

Mazowieckiego dotację celową w wysokości 198.000,00 zł. W celu realizacji ww. zadań 

zawarto następujące porozumienia:   

1) porozumienie zawarte w dniu 30 listopada 2018 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim                         

a Gminą Wodynie – zawarte w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                                       

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,  

2) porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego zwarte w dniu 5 listopada 2018 r. pomiędzy Powiatem Siedlecki                                

a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach.   

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej były prowadzone przez organizacje wyłonione  

w otwartym konkursie ofert. Uchwałą Nr 219/430/2018 Zarząd Powiatu w Siedlcach                              

z dnia 5 listopada 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Siedleckiego w 2019 roku z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego  

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uchwałą Nr 222/438/2018 Zarządu Powiatu  

w Siedlcach z dnia 26 listopada 2018 roku została powołana Komisja Konkursowa, której 

zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert. W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu,  

tj. do dnia 28 listopada 2018 roku wpłynęło sześć ofert. Komisja przedłożyła Zarządowi 

Powiatu listę pozytywnie zaopiniowanych ofert konkursowych.  Zarząd Powiatu w Siedlcach, 

po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podjął uchwałę Nr 1/5/2018 z dnia 12 grudnia 

2018 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia  

w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 

przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

Prowadzenie w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej zostało powierzone 

Fundacji Honeste Vivere.   

Prowadzenie w 2019 roku punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej została 

powierzona Fundacji Honeste Vivere. 
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II. Wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań (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 2019 konsultowano (na etapie procedowania) projekt „Programu współpracy powiatu 

siedleckiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019”. W okresie sprawozdawczym w ramach konsultacji  

7 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się otwarte spotkanie 

konsultacyjne, podczas, którego przekazano informacje o projekcie „Programu współpracy 

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Organizacje miały również możliwość 

pisemnego zgłoszenia propozycji do ww. Programów w okresie od 29 sierpnia do 12 września 

2018 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.  

 

III. 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 spotkań konsultacyjnych projektów programów 

współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi. Ponadto pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach udzielali informacji dotyczących m.in. zasad działalności organizacji 
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pozarządowych, zasad zakładania i likwidacji uczniowskich klubów sportowych  

i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej, stowarzyszeń zwykłych i organizacji zarejestrowanych 

w Krajowym Rejestrze Sądowym.   

 

IV.  Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych.  

 Od lat najważniejszym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych 

pozostają środki zewnętrzne otrzymywane, najczęściej w formie dotacji ze środków 

publicznych. Powiat Siedlecki, poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego, udostępnia 

informacje o potencjalnych źródłach finansowania zadań i zasadach udzielania dotacji przez 

różne instytucje, m.in. o naborze wniosków przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej, 

o możliwościach przyznania pomocy dla Kół Gospodyń Wiejskich, o dofinansowaniu  

ze środków PFRON.  

 

V. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami organizacji 

(m.in. współpraca z OSP, klubami sportowymi, Powiatową Radą Kombatancką). 

W roku 2019 Starosta Siedlecki objął patronatem wydarzenia oraz przedsięwzięcia realizowane 

przez organizacje pozarządowe bądź inne podmioty działające w ramach ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to m.in.:  

- Konferencja ,,Bliżej Alzheimera" - organizowana przez Siedleckie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 

- ,,Magia lat - 20 tych” impreza plenerowa - organizowana przez Stowarzyszenie 

,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, 

- Przegląd Pieśni Patriotycznej "Śpiewam Ci Polsko..." - organizowany przez Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ” w Radomyśli,  

- Seminarium Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego  

w Suchożebrach – Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki - Jacek Szymański,  

 

VI. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej Powiatu.  

 Powiat Siedlecki w ramach szeroko pojętej promocji wydarzeń oraz przedsięwzięć 

organizowanych przez organizacje zamieszcza na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl 

oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook Starostwo Powiatowe  

w Siedlcach zapowiedzi tych wydarzeń oraz relacje z ich przebiegu.  
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W roku 2019 zamieszczono m.in. informacje o:  

- spotkaniu z okazji Dnia Kobiet z członkiniami Powiatowej Rady Kombatanckiej,  

- obchodach Powiatowego Dnia Strażaka,  

- szkoleniach i konkursach dla Kół Gospodyń Wiejskich, 

- działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 

- działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Siedleckim, 

- działalności Akademia Sztuk Walki - Jacek Szymański, 

- akcjach charytatywnych organizacji pozarządowych, 

- szkoleniach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, 

- szkoleniach organizowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  

w Siedlcach,  

- 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.  

 

VII. 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,  

− 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,  
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− wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.  

 Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach prowadzi również 

bazę danych organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym  

a mających siedzibę na terenie Powiatu Siedleckiego.  

 

 

        STAROSTA 

          /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Wydział Promocji i Rozwoju 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

  

Siedlce, 27 marca 2020 r.   


