
SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLCE  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 ZA ROK 2016 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlce 

zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni. 

Roczny Program Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 został zatwierdzony 

Uchwałą Rady Gminy Siedlce Nr XVII/114/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku, po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone były w formie 

pisemnej w okresie od 08.10.2015 r. do 23.10.2015 r. Ogłoszenie o konsultacjach 

zamieszczono na stronie www.gminasiedlce.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi określono obszary, zasady i formy 

współpracy oraz planowaną wysokość środków przeznaczoną na ich realizację, a także 

wskaźniki jego realizacji. 

Współdziałanie gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym jak i niefinansowym. Przedmiotem współpracy 

finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

6) ochrony i promocji zdrowia. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu została określona w budżecie 

gminy Siedlce na rok 2016. Planowane środki na dotacje wynosiły: 

1) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 31 000,00 zł, 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 77 000,00 zł, 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 30 000,00 zł, 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 8 000,00 zł, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł, 

6) ochrony i promocji zdrowia – 3 000,00 zł. 

http://www.gminasiedlce.pl/


Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, jak również w trybie pozakonkursowym. W 2016 

roku przeprowadzono 4 postępowania konkursowe. W ramach 4 postępowań konkursowych 

wpłynęło łącznie 13 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 10 umów.  

WYKAZ ZADAŃ ZLCONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WRAZ Z 

WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANYCH DOTACJI 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Nazwa oferenta/ 

nazwa zadania 

Kwota 

dotacji 

Wysokość wkładu 

własnego 

Zakres zadania 

Caritas Diecezji 

Siedleckiej/ Centrum 

Pomocy-punkt 

konsultacyjno- 

interwencyjny 

7000,00 finansowy- 2000,00 

osobowy- 8550,00 

W ramach realizacji zadania utworzono w 

Siedlcach Centrum Pomocy- punkt 

konsultacyjno- interwencyjny działający na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, czynne poniedziałek- piątek w 

godz. 8:00- 16:00. Do osoby pierwszego 

kontaktu zgłosiło się 472 osoby.   

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej/ 

Udzielanie pomocy 

rzeczowej i 

żywnościowej dla 

najuboższych 

mieszkańców gminy 

8000,00 finansowy- 14889,05 W ramach realizacji zadania 1237 osób 

skorzystało z pomocy żywnościowej, 28 z 

pomocy rzeczowej oraz 157 osób ze 

sprzętu rehabilitacyjnego 

Bank Żywności/ 

Żywności nie 

zabraknie 

4000,00 finansowy- 28000,00 W ramach zadania z pomocy 

żywnościowej skorzystało około 1000 osób  

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym 
Stowarzyszenie 

Szansa/ Punkt 

konsultacyjno- 

terapeutyczny 

Akceptacja 

5000,00 finansowy- 1141,69 

osobowy- 900,00 

W ramach zadania prowadzony był 

bezpłatny Punkt konsultacyjno – 

terapeutyczny, 26 osób zostało objętych 

pomocą indywidualną, przeprowadzono 28 

godz. wsparcia indywidualnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych i 7 

godzin warsztatów poświęconych 

zdobywaniu umiejętności radzenia sobie ze 

złością bez picia.   

Stowarzyszenie 

Abeon/ Twórczo, 

Sportowo, Rozwojowo 

VI 

42000,00 finansowy- 1794,21 

osobowy- 3600,00 

W okresie realizacji zadania odbyło się 

łącznie 450 godzin zajęć (edukacyjnych, 

sportowych, profilaktycznych, twórczych, 

kulturoznawczych), w których udział 

wzięło 165 dzieci. Uczestnicy zajęć 

wyjechali na dwie wycieczki (Siedlecka 

kraina przygód, Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie)   

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo-

Wychowawczych im. 

Teresy Kras/ Kolonie 

dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Siedlce 

30000,00 finansowy- 3807,46 

osobowy- 1500,00 

Zorganizowano profilaktyczne kolonie w 

miejscowości Gąsawa (woj. kujawsko- 

pomorskie) dla 45 dzieci z terenu gminy 

Siedlce. W ramach pobytu odbyły się 

wycieczki do Gniezna, Żnina, Wenecji, 

Biskupina, kąpiele w jeziorze, zajęcia 

informatyczne, gry, zabawy, dyskoteki, 

ogniska.  



Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 
WLKS Nowe Iganie/ 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

sportowe dzieci i 

młodzieży w zapasach, 

sumo, podnoszeniu 

ciężarów, lekkiej 

atletyce 

9000,00 finansowy- 500,00 W ramach realizacji zadania zawodnicy 

brali udział w treningach, które odbywały 

się 5 razy w tygodniu,  zgrupowaniach, 

konsultacjach (71 osób). Gmina Siedlce 

zajęła 51 miejsce wśród 887 gmin w Polsce 

oraz I miejsce w kraju do 20 tysięcy 

mieszkańców  .  

ULKS Strzałka/ 

Szkolenie sportowe 

dzieci w celu 

przygotowania do 

udziału w turniejach 

regionalnych i 

ogólnopolskich 

10000,00 finansowy- 1137,76 

osobowy- 3900,00 

W ramach realizacji zadania odbyło się 86 

jednostek treningowych rugby. Zajęcia 

odbywały się na kompleksie boisk 

sportowych Orlik w Strzale 

Stowarzyszenie 

Sportowe KAWASHI/ 

Organizacja zawodów 

w sportowym karate, 

w konkurencji form 

przy muzyce 

5000,00 finansowy- 521,84 

osobowy- 2260,00 

21 maja w Zespole Oświatowym w 

Nowych Iganiach zorganizowane zostały 

zawody sportowe w dyscyplinie Karate w 

konkurencji Form przy Muzyce, w 

zawodach wzięło udział około 120 

zawodników.  

Stowarzyszenie 

MGIEŁKA/ Jak ryba 

w wodzie III –

popularyzacja walorów 

rekreacji ruchowej 

poprzez  naukę 

pływania  

6000,00 finansowy- 620,95 

osobowy- 790,00 

W ramach projektu 10 osób (zdrowej i 

niepełnosprawnej) wzięło udział w 

lekcjach nauki pływania, odbyło się 27 

lekcji. Osoby niepełnosprawne wraz z 

opiekunami (22 osoby) wzięło udział w 

wyjściach na basen do Parku Wodnego w 

Siedlcach, odbyło się 12 wejść.    

 

Ponadto po raz kolejny organizacje pozarządowe miały możliwość ubiegania się o przyznanie 

dotacji w formie pozakonkursowej, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W 2016 roku organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy 

złożyły 5 ofert, wszystkie oferty rozpatrzono pozytywnie i udzielono dotacji w łącznej 

wysokości 25 000,00 zł. 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANZACJE POZARZĄDOWE W 

TRBIE POZAKONKURSOWYM 

Nazwa oferenta/ 

nazwa zadania  

Kwota 

dotacji  

Wysokość wkładu 

własnego 

Zakres zadania 

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ Imprea 

noworoczna 2016 z 

udziałem Mikołaja  

4000,00 finansowy- 1,81 

osobowy- 1400,00 

W ramach zadania w dniu 9 stycznia 

odbyła się impreza choinkowa z 

paczkami dla dzieci i poczęstunkiem. W 

zabawie wzięło udział 85 dzieci.    

Stowarzyszenie 

Amazonki Siedleckie/ 

Pokonamy raka 

3000,00 finansowy- 11,46 

osobowy- 300,00 

W ramach projektu przeprowadzono 

zajęcia z arteterapii, masaż limfatyczny, 

ćwiczenia gimnastyczne poprawiające 

sprawność fizyczną kobiet po zabiegu 

mastektomii. Z rehabilitacji skorzystało 

około 20 osób.  

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ IV Święto Naszej 

7000,00 finansowy- 0,25 

osobowy- 400,00 

24 lipca przeprowadzono imprezę 

integracyjną w której udział wzięło około 

400 osób Podczas imprezy odbył się bieg 



Wsi uliczny, pod pomnikiem odśpiewano 

pieśni patriotyczne, dzieci i młodzież 

wzięli udział w konkursach.  

Stowarzyszenie Miełka / 

Terapie wspomagające 

rozwój osób 

niepełnosprawnych- 

Dogoterapia, 

Fizjoterapia, 

Biofeedback 

8000,00 finansowy- 410,00 

osobowy- 500,00 

W ramach zadania w zajęciach 

rehabilitacyjnych wzięło udział 13 dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej, odbyło się 

13 zajęć z dogoterapii, 128 godzin terapii 

–biofeedback, oraz 44 godzin fizjoterapii.  

Stowarzyszenie Nasze 

Żabokliki/ Wiejskie 

Tradycje Adwentowe 

3000,00 finansowy- 258,98 

osobowy- 350,00 

W projekcie wzięło udział około 85 osób 

(dzieci, młodzież, rodzice oraz 

dziadkowie). Uczestnicy podczas 

spotkania wielopokoleniowego 

dowiedzieli się o tradycjach 

adwentowych, o powstawaniu świec, 

brali udział w konkursach (zdobienie 

pierniczków, świec, robienie ozdób 

choinkowych, stroików świątecznych).  

  

Poza współpracą wynikającą z realizowanych umów, Gmina wspierała działalność 

organizacji pozarządowych w formie pozafinansowej. Pozafinansowe formy współpracy były 

realizowane w szczególności poprzez: 

1) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego,  

3) współudział w organizacji szkoleń i konferencji mających na celu podniesienie 

sprawności funkcjonowania organizacji, 

4) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym  

5) prowadzenie zakładki „Organizacje pozarządowe” zawierającej bazę danych 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, bieżących informacji 

związanych z realizacją Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

6) zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć 

jako realizatorzy powierzonych przez gminę zadań  

Monitoring realizacji zadań przez organizacje pozarządowe polegał na: 

1) wizytacji w miejscu realizacji zadania (świetlice: Grabianów, Grubale. Nowe Opole, 

Rakowiec, Ujrzanów, Pruszynek), 

2) analizie sprawozdań z realizacji zadań składanych przez organizacje i podmioty, które 

otrzymały dotacje.   

Zestawienie wskaźników oceny realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siedlce  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2016 rok: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 4 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 13 

3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych - 10 

4) liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy - 5 



5) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na realizację zadań – 

151 000,00 zł 

6) wysokość własnych środków finansowych zaangażowanych przez organizacje – 

55095,46 

7) szacunkowa liczba beneficjentów zrealizowanych zadań – 3800 

PODSUMOWANIE 

Na zadania realizowane przez podmioty III Sektora zaplanowano w budżecie gminy środki  

w wysokości 159 000,00 złotych, z których wykorzystano 151 000,00 złotych (94,97%). Na 

zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. udzielanie schronienia osobom bezdomnym poprzez 

zapewnienie miejsca noclegowego – nie wpłynęła żadna oferta. 

Gmina Siedlce realizując cele Programu Współpracy w 2016 roku udzieliła organizacjom 

pozarządowym wsparcia finansowego jak również pomocy pozafinansowej. Gmina wsparła 

zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe do wysokości 85% ich 

wartości. Organizacje pozarządowe wniosły również wkład własny w realizację 

poszczególnych projektów. Z jednej strony były to wymierne środki finansowe z drugiej 

wkład pozafinansowy w postaci aktywności i zaangażowania członków organizacji oraz 

wolontariuszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził, dn.08.05.2017 r. 

 Katarzyna Jezierska 

 

 


