
UCHWAŁA NR CX/313/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                
w 2021 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 2020 r. poz. 920) oraz  art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) 
Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert, ogłoszony uchwałą Nr CVII/296/2021 Zarządu 
Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie 
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 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 2021 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 
 
 

Karol Tchórzewski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F2436002-3DA8-4B2E-9FD6-D952F392AC8A. Uchwalony Strona 1



Załącznik do uchwały Nr CX/313/2021 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 12 maja 2021 r. 

Wykaz ofert wybranych do realizacji w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
turystyka i krajoznawstwo wraz z informacją o wysokości przyznanych środków publicznych na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, 
szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego 
w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej i rugby: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Siedlcach 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Dzieci  
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Młodzieży  
(w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, 
ręcznej i nożnej). 

9.000,00 zł  

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 w zakresie piłki 
koszykowej, siatkowej, ręcznej i  nożnej. 

21.500,00 zł  

Ludowy Klub Sportowy 
,,TĘCZA” Korczew 

Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy 
Korczew oraz Starosty Siedleckiego 
Zielony Korczew 2021 r. 

9.000,00 zł  

Miejski Klub Koszykówki  
Siedlce 

Treningi i mecze drużyny koszykówki 
dziewcząt MKK Siedlce. 500,00 zł  

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, 
szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego 
w zakresie gier szachowych, tenisa stołowego i biegów: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Siedlcach 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Dzieci 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Młodzieży (w zakresie tenisa stołowego 
i biegów). 

8.000,00 zł  

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 w zakresie tenisa 
stołowego i biegów. 

10.500,00 zł  

Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy Nowe Iganie 

Zajęcia biegowe dla dzieci i młodzieży 
,,od przedszkola do juniora”. 5.000,00 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F2436002-3DA8-4B2E-9FD6-D952F392AC8A. Uchwalony Strona 1



3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja i koordynacja przedsięwzięć 
sportowych o zasięgu ponadpowiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze 
regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci i młodzieży powiatu siedleckiego: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Siedlcach 

Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej dla Szkół Podstawowych. 5.000,00 zł  

Siedlecki Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki w Siedlcach 

Organizacja zawodów sportowych 
pod nazwą ,,CZWARTKI 
LEKKOATLETYCZNE”. 

11.000,00 zł  

 
 
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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UZASADNIENIE

Komisja Konkursowa została powołana uchwałą Nr CIX/305/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach

z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych

w 2021 roku.

Na posiedzeniach w dniach 4 - 5 maja 2021 r. Komisja dokonała formalnej i merytorycznej oceny

oraz opiniowania złożonych ofert. Komisja pozytywnie oceniła możliwość realizacji zadań

publicznych, zgodnie z przedstawionymi kalkulacjami kosztów ujętymi w ofertach.

Starosta

Karol Tchórzewski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F2436002-3DA8-4B2E-9FD6-D952F392AC8A. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3

	Załącznik

