
UCHWAŁA NR CXXXIX/405/2022 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Zarząd Powiatu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr CXXXV/388/2021 Zarządu Powiatu 
w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z informacją o wysokości przyznanych środków publicznych 
na wsparcie przez  Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach. 

§ 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 
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Załącznik do uchwały Nr CXXXIX/405/2022 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z informacją o wysokości przyznanych środków publicznych 
na wsparcie przez  Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku, w zakresie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym 

1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego dla 
rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

 
Brak ofert 

Organizacja spotkania integracyjno-
edukacyjnego dla rodzin zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu 
Siedleckiego. 

 
0,00 zł 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

 
 
Caritas Diecezji Siedleckiej 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i przedmiotów 
ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu 
Siedleckiego. 

 
 

5 000,00 zł 

 
 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i przedmiotów 
ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu 
Siedleckiego. 

 
 

5 000,00 zł 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do 
aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

 
 

Fundacja „Żółty Latawiec” 

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających 
do aktywizacji i integracji społecznej dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu 
Siedleckiego. 

 
 

1 000,00 zł 

 
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 

„Mgiełka” 

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających 
do aktywizacji i integracji społecznej dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu 
Siedleckiego. 

 
 

3 000,00 zł 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie specjalistycznego punktu 
konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców 
Powiatu Siedleckiego. 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

 
Chrześcijańska Misja 

Prowadzenie specjalistycznego punktu 
konsultacyjno-interwencyjnego działającego na 

 
6 000,00 zł 
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Społeczna  
„Teen Challenge” 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

  

 

   

STAROSTA 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie 

Komisja Konkursowa została powołana Uchwałą Nr CXXXVII/392/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku.  

Na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2022 roku Komisja dokonała formalnej i merytorycznej oceny oraz 
opiniowania złożonych ofert. Komisja pozytywnie oceniła możliwość realizacji zadań publicznych, zgodnie 
z przedstawionymi kalkulacjami kosztów. 

 

 STAROSTA 

  

Karol  Tchórzewski 
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