
SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLCE  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

ZA ROK 2017 

 

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 ze 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 2017 został zatwierdzony 

Uchwałą Rady Gminy Siedlce Nr XXIX/257/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku, po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone były w formie 

pisemnej w okresie od 11.10.2016 r. do 27.10.2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono 

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

Głównym celem Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa między gminą a 

podmiotami programu w działaniach na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

Celami szczegółowymi były: 

 wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców, umacnianie w świadomości społecznej 

poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wspólnotę lokalną i jej tradycje, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w szczególności osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych uzależnieniami,  

 poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych 

obywateli, 

 włączenie zainteresowanych organizacji i innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego do tworzenia programu współpracy, 

 wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie efektywniejszej realizacji zadań 

publicznych przez wspieranie oraz powierzanie im zadań z jednoczesnym zapewnieniem 

odpowiednich środków na ich realizację. 

Program stanowił podstawę współpracy gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie gminy oraz organizacjami, które taką współpracę deklarują. 

Współdziałanie gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym jak i pozafinansowym. 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, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

wysokość środków – 35000,00 

2) ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

wysokość środków – 108000,00  

http://www.gminasiedlce.pl/


3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wysokość środków – 50000,00 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wysokość środków – 

10000,00 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu została określona w budżecie 

gminy Siedlce na rok 2017. Uchwałą Nr XXXIX/358/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia  

27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na rok 2017 kwotę 3000,00 

przeniesiono z działu 851 - Ochrona zdrowia do działu 852 - Pomoc społeczna. 

Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, jak również w trybie pozakonkursowym. W 2017 

roku przeprowadzono 2 postępowania konkursowe. W ramach 2 postępowań konkursowych 

wpłynęło łącznie 13 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 12 umów. 

WYKAZ ZADAŃ ZLCONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WRAZ Z 

WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANYCH DOTACJI 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Nazwa oferenta/ 

nazwa projektu 

Kwota 

dotacji 

Wkład własny 

finansowy/ 

osobowy 

Krótki opis realizacji projektu 

Caritas Diecezji 

Siedleckiej/ Centrum 

Pomocy-punkt 

konsultacyjno- 

interwencyjny 

7000,00 finansowy -   1820,00 

osobowy -     4200,00  

 

W ramach realizacji zadania okresie od 

01.07.- 31.12.2017 funkcjonował w 

Siedlcach przy ul. Bpa. Świrskiego punkt 

konsultacyjno- interwencyjny działający 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, W ramach projektu udzielono 

96 godz. porad psychologicznych oraz 

90 godz. porad prawnych. Z usług 

skorzystało 46 osób (udzielono 66 

konsultacji) w tym 40 osób skorzystało z 

porad prawnych i 4 osoby z poradnictwa 

psychologicznego. 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej/ 

Udzielanie pomocy 

rzeczowej i 

żywnościowej dla 

najuboższych 

mieszkańców gminy 

8000,00 finansowy -      700,00 

osobowy -            0,00 

 

W ramach realizacji zadania 1226 osób 

skorzystało z pomocy żywnościowej na 

podstawie skierowań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, pobierając 2404 

paczek żywnościowych. 650 osób 

otrzymało owoce oraz warzywa 

pochodzące z embarga.  

Bank Żywności/ Nie 

będziesz głodny 

4000,00 finansowy -   28000,00 

osobowy -             0,00 

 

W ramach zadania Bank Żywności 

przekazał żywność dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się 

dożywianiem (Stowarzyszenie Mój Dom 

w Nowym Opolu). Organizacje 

pozarządowe wydawały żywność na 

podstawie skierowań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Siedlcach  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 -      790,00 

osobowy -        385,00 

 

W ramach zadania prowadzony był 

bezpłatny Punkt konsultacyjno – 

terapeutyczny, gdzie osoby uzależnione 

bądź współuzależnione mogły uzyskać 

pomoc terapeuty oraz wsparcie osoby 

pierwszego kontaktu. Z Punktu 

skorzystało 25 osób. W ramach projektu 

odbyło się 7 godzin warsztatów 

poświęconych zdobywaniu umiejętności 

radzenia sobie ze złością bez picia, 42 

godziny konsultacji indywidualnych, 10 

godzin w miesiącu pełniła dyżur osoba 

pierwszego kontaktu.  Pomocą zostało 

objętych 22 osoby.    

Spółdzielnia Socjalna 

„Sami Swoi”/ 

Prowadzenie zajęć 

dla dzieci i młodzieży 

w świetlicach 

środowiskowych 

49000,00 

(47036,90 –

zwrot 1963,10) 

finansowy -          0,00 

osobowy -      8920,00 

 

W okresie realizacji zadania tj. od 

01.07.- 31.08.2017 w świetlicach 

środowiskowych prowadzone były dla 

dzieci zajęcia opiekuńczo- 

wychowawcze z elementami 

profilaktyki. Zajęcia odbywały od 

poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 w 

następujących miejscowościach: 

1. Strzała 03- 07.07.2017 

2. Stare Opole 10 -14.07.2017 

3. Wołyńce 17 -21.07.2017 

4. Żabokliki 24 -28.07.2017 

5. Białki 31.07 – 04.08.2017 

6. Nowe Opole 07 -11.08.2017 

7. Stok Lacki 14 -18.08.2017 

8. Pruszynek 21 -25.08.2017 

Adresatami działań były dzieci w wieku 

4 – 12 lat, łącznie w zajęciach wzięło 

udział 323 dzieci (Strzała- 43, Stare 

Opole -40, Wołyńce -21, Żabokliki -44, 

Białki -53, Nowe Opole -36, Stok Lacki 

-46, Pruszynek -40). Uczestnicy podczas 

zajęć otrzymali 3 posiłki dziennie. W 

ramach drugiego śniadania dzieci 

otrzymywali: słodkie przekąski: 

herbatniki, chrupki, paluszki, ciastka 

zbożowe, maślane, wafelki oraz owoce 

(winogrona, jabłka, mandarynki, 

banany), kanapki z żółtym serem, 

szynką, ogórkiem i pomidorem. Na 

obiad dzieci dostawały II danie z firmy 

cateringowej, podwieczorek stanowiły 

bułki słodkie oraz jogurt pitny. 

Przeprowadzono 320 godz. zajęć 

opiekuńczo- wychowawczych, 72 godz. 

zajęć profilaktycznych. Podczas zajęć 

dzieci brały udział w licznych grach i 

zabawach sportowych oraz konkursach 

np. Kocham Cię Polsko, Kalambury, 

Gminny Talent Show. Uczestnicy zajęć 

wzięli udział w wyjściu do kina (325 

osób). Stowarzyszenie zwróciło 

niewykorzystaną kwotę dotacji w 

wysokości 1963,10 zł.   

WLKS Nowe Iganie/ 

Organizacja dla 

17910,00 finansowy -     1300,00 

osobowy -       2500,00 

W ramach projektu odbyły się zajęcia 

sportowo- rekreacyjne z elementami 



dzieci i młodzieży 

zajęć sportowych, 

sportowo- 

rekreacyjnych, 

obozów, kolonii z 

realizacją programów 

profilaktyki 

 

  profilaktyki dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Siedlce. Realizacja zadania 

przyczyniła się do zwiększenia wiedzy 

dotyczącej zagrożeń wynikających z 

uzależnień jak również wzrosło 

zainteresowanie uprawianiem sportu 

przez dzieci i młodzież.  

ULKS Strzałka/ 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

dzieci i młodzieży 

gminy Siedlce 

 

 

 

 

 

 

15100,00 

(8393,01 - zwrot 

6706,99) 

finansowy -     3379,69 

osobowy -       3300,00 

 

W czasie trwania projektu dzieci i 

młodzież trenująca w ULKS 

uczestniczyła w dwóch obozach 

profilaktyczno- sportowych. W dniach 

26.06.- 30.06.2017r. Miętne oraz 29.09.- 

30.09.2017r. Kraków. Podczas obozu 

zajęcia  prowadzone były 5x dziennie 

oraz zostały przeprowadzone prelekcje i 

pogadanki na temat uzależnień, jaki 

wpływ ma alkohol, nikotyna i dopalacze 

na organizm młodego człowieka. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

KAWASHI/ 

Organizacja letniego 

obozu sportowego 

„Kawashi Summer 

CampVI” 

16990,00 finansowy -     3019,09 

osobowy -       3150,00  

 

W okresie 02.08. -13.08.2017 grupa 50 

osób w tym 17 osób z gminy Siedlce 

uczestniczyła w obozie sportowym w 

miejscowości Mikoszewo. Podczas 

trwania obozu zrealizowano 10 godzin 

zajęć profilaktycznych. W wyniku 

przeprowadzonych działań 

wychowawczych, profilaktycznych, 

sportowych uczestnicy zapoznali się z 

zagrożeniami jakie niosą uzależnienia 

(wpływ nikotyny, alkoholu, narkotyków 

na organizm człowieka i sprawność 

sportowca),  udoskonalili swoje 

umiejętności interdyscyplinarne, 

nauczyli się współżycia w grupie, nabyli 

umiejętności radzenia sobie z 

problemami własnymi, udoskonalili 

umiejętności z zakresu sportowego 

karate i akrobatyki, poprawili swoją 

kondycję. 

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 

18000,00 finansowy -      500,00 

osobowy -      3000,00 

 

W ramach realizacji zadania zawodnicy 

brali udział w treningach, które 

odbywały się 5 razy w tygodniu na 

siłowni WLKS, w ZO w Żelkowie, w 

ZO w Pruszynie, w ZO w Iganiach. 

Zawodnicy brali udział w  

zgrupowaniach, konsultacjach  oraz 

zawodach sportowych, ogółem zdobyli 

25 medali w tym 11 złotych, 10 

srebrnych, 4 brązowe. Gmina Siedlce 

zajęła 60 miejsce wśród 928 gmin w 

Polsce. Zawodnicy i zawodniczki brali 

udział w zawodach krajowych i 

międzynarodowych m.in. 

 Mistrzostwa Europy w podnoszeniu 

ciężarów 

 Puchar Europy w chodzie 

sportowym 



 Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w 

lekkiej atletyce 

 Mistrzostwa Świata w zapasach 

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w sumo 

 Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy 

„Sport To Alternatywa” 

 Mistrzostwa Województwa 

Mazowieckiego do lat 15 w 

podnoszeniu ciężarów 

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w lekkiej atletyce 

ULKS Strzałka/ 

Szkolenie sportowe 

dzieci w celu 

przygotowania do 

udziału w turniejach 

regionalnych i 

ogólnopolskich 

11800,00 finansowy -     2096,14 

osobowy -       4300,00  

 

W ramach realizacji zadania prowadzono 

zajęcia sportowe z rugby, zajęcia 

odbywały się 2 razy w tygodniu na 

kompleksie boisk sportowych Orlik w 

Strzale. ULKS Strzałka uczestniczył w 

następujących turniejach  

 Ogólnopolskim Finałowym Turnieju 

Dzieci i Młodzieży w Łodzi - IX 

miejsce,  

 Ogólnopolski Turniej Dzieci i 

Młodzieży Rugby –Kraków -  II 

miejsce 

 Regionalny Turniej Rugby w 

Lublinie – II i III miejsce 

Z okazji „Dnia Dziecka” w Zespole 

Oświatowym w Strzale odbył się pokaz 

rugby, przeprowadzono konkursy 

sportowe oraz zawody piłki nożnej. W 

ramach projektu zorganizowano 

Narodowy Dzień Sportu gdzie rozegrano 

Turniej o Puchar Wójta Gminy Siedlce. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 

otrzymali medale.  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

KAWASHI/ 

Organizacja 

zawodów w 

sportowym karate, w 

konkurencji form 

przy muzyce 

6670,00 finansowy -       689,00 

osobowy -       1800,00 

 

W ramach zadania w okresie od 01.03. -

31.12.2017r. prowadzone były treningi 

ze sportowego karate i akrobatyki. 

Treningi prowadzone były 1 raz w 

tygodniu 1,5 godz. w ZO w Nowych 

Iganiach oraz 2 razy w tygodniu w 

Siedlcach. 20 maja w Zespole 

Oświatowym w Nowych Iganiach 

zorganizowane zostały zawody sportowe 

w dyscyplinie Karate w konkurencji 

Form przy Muzyce, w zawodach wzięło 

udział około 150 zawodników. Każdy z 

zawodników otrzymał dyplom i medal, 

zawodnicy którzy zajęli miejsca od 1 do 

3 otrzymali puchary.  

Stowarzyszenie 

MGIEŁKA/ Jak ryba 

w wodzie IV –

popularyzacja 

walorów rekreacji 

ruchowej poprzez  

naukę pływania  

9000,00 finansowy -        237,67 

osobowy -        3500,00 

 

W ramach projektu 23 dzieci wzięło 

udział w lekcjach nauki pływania, 

odbyło się 24 lekcje w okresie marzec- 

grudzień. Zajęcia były zakończone mini 

zawodami i egzaminem na kartę 

pływacką, którą otrzymało 7 

uczestników. Kolejną formą zajęć były 

wyjścia osób niepełnosprawnych wraz z 

opiekunami na basen do Parku 

Wodnego, odbyło się 10 wyjść. Wyjścia 



osób niepełnosprawnych na basen 

przyczyniły się do poprawy 

funkcjonowania psychospołecznego, 

usprawnienia ogólnorozwojowego, 

rozładowania napięć różnego typu oraz 

poprawę kondycji fizycznej.  W dniu 29 

grudnia  w świetlicy w Pruszynie odbyło 

się podsumowanie projektu oraz 

wręczenie uczestnikom zajęć dyplomów 

i nagród. 

 

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 2017 roku organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy 

złożyły 7 ofert, wszystkie oferty rozpatrzono pozytywnie i podpisano umowy. Łączna kwota 

dofinansowania działań organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym wyniosła  

25 800,00 zł. 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANZACJE POZARZĄDOWE W 

TRBIE POZAKONKURSOWYM 

Nazwa oferenta/ 

nazwa projektu  

Kwota 

dotacji  

Wkład finansowy/ 

osobowy  

Krótki opis realizacji projektu 

Stowarzyszenie 

Leniwce.pl/ 

Duathlon SćIganie 

2017 

1500,00 finansowy -       994,43 

osobowy -             0,00 

 

W ramach zadania w dniu 1 kwietnia 

2017 roku odbyły się zawody sportowe 

typu „Duathlon”. Zawody obejmowały 3 

etapy (bieg, jazda rowerem, bieg) z 

podziałem na dystanse dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Dla 

najlepszych zawodników wręczono 

puchary, medale i dyplomy.   

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ Projekt Znaku 

Graficznego- Logo 

Stowarzyszenia 

Białki 

 

700,00 finansowy -        0,00 

osobowy -          0,00 

 

W ramach projektu opracowano Logo 

Stowarzyszenia Białki, które zostało 

zamieszczone w publikacji „Byliśmy w 

transportach Dzieci Zamojszczyzny”. 

Publikacja jest przeznaczona dla 

czytelników zamieszkujących Zamość i 

okolice oraz Siedlce i powiat siedlecki.  

Stowarzyszenie 

„Mieszkańcy i 

Przyjaciele Stoku 

Lackiego”/ V 

Festiwal Biesiadny 

5550,00 finansowy -      1506,35 

osobowy -        1500,00 

 

W ramach projektu w dniu 2 lipca 2017 

r. w Stoku Lackim odbył się Festiwal 

Biesiadny. Podczas festiwalu 

przeprowadzono wiele konkursów: 

konkurs grup śpiewaczych, , wiedzy o 

samorządzie, wiedzy o Stoku Lackim, 

dla najmłodszych animacje, gry i zabawy 

oraz przedstawienie „Rzepka” Juliana 

Tuwima. Występ kabaretu „Babeczki 

Podlaskie” oraz koncert zespołu „Focus” 

i „Kres”. Podczas pikniku odbyły się 

rozgrywki sportowe zaprezentowane 

przez dziecięcą grupę „Olimp”.     

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ V Święto 

Naszej Wsi 

 

3750,00 finansowy -           0,59 

osobowy -       2910,00 

 

W ramach zadania 23 lipca 2017 roku 

podczas Święta Wsi Białki 

zaprezentowano plenerowe widowisko 

ukazujące obrzęd żniwy. Celem było 

przybliżenie młodym a przypomnienie 



 

 

 

starszym jak kiedyś odbywały się żniwa. 

Każdy z uczestników mógł spróbować 

prac z udziałem starych narzędzi 

(koszenie kosą, sierpem, odbieranie 

zboża, wiązanie w snopki, młócenie 

cepem). W święcie wzięło udział około 

300 osób.   

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ V Bieg 

Uliczny 

1300,00 finansowy -            0,00 

osobowy -        2880,00 

 

23 lipca 2017 roku podczas Święta Wsi 

Białki odbył się bieg upamiętniający 

wojenne wydarzenia z 1944 roku. Bieg 

odbywał się w 4 kategoriach wiekowych 

na 3 dystansach: 300m, 600m, 1200m, 

udział wzięło 61 osób.  

Stowarzyszenie 

Mgiełka / Terapie 

wspomagające 

rozwój osób 

niepełnosprawnych 

10000,00 finansowy -       860,64 

osobowy -       2000,00 

 

W ramach zadania w zajęciach 

rehabilitacyjnych wzięło udział 13 dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

Przeprowadzono 52 zajęcia z hipoterapii 

w Ośrodku Jeździeckim UPH w 

Siedlcach i 105 zajęć w Centrum 

Diagnostyczno- Terapeutycznym 

Mozaika w Siedlcach. Na koniec 

projektu odbyło się spotkanie 

integracyjne połączone z choinką 

noworoczna w której udział wzięło 25 

uczestników.  

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej/ 

prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i 

przedmiotów 

ortopedycznych 

3000,00 finansowy -       959,00 

osobowy -       1100,00 

 

W okresie od 20.10.- 31.12.2017 roku 

nieodpłatnie wypożyczono następujący 

sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty 

ortopedyczne: łóżka 39 sztuk, materace 

39 sztuk, kule 11 kompletów, wózki 9 

sztuk, chodziki 8 sztuk, krzesła sedesowe 

6 sztuk, balkoniki 5 sztuk  

 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywała się również 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) bezpłatne udostępnianie pomieszczeń znajdujących się w zasobach gminy Siedlce.  

Monitoring realizacji zadań przez organizacje pozarządowe polegał na: 

1) wizytacji w miejscu realizacji zadania (świetlice: Nowe Opole, Białki, Stok Lacki, 

Żabokliki, Wołyńce, Stare Opole oraz zawody Kawashi ZO Nowe Iganie), 

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

otrzymały dotacje. 



Zestawienie wskaźników oceny realizacji Programu Współpracy Gminy Siedlce  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2017 rok: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 2 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 13 

3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych - 12 

4) liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy - 7 

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

186 599,91 zł 

6) wysokość własnych środków finansowych zaangażowanych przez organizacje –  

46 852,60 

7) szacunkowa liczba beneficjentów zrealizowanych zadań –4150 

PODSUMOWANIE 

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

w wysokości 203 000,00 złotych. Uchwałą Nr XXXVII/344/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 

10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na rok 2017 zmniejszono 

plan wydatków na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w rozdziale 

85295 o kwotę 6000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 197 000,00 z których organizacje 

pozarządowe  wykorzystali 186 599,91 złotych (94,72%).  

 

 

 

Sporządził, dn.16.04.2018 r. 

 Katarzyna Jezierska 

 

 

 

 

 

 

 


