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SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLCE  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

ZA ROK 2018 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 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. 

Program Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy Siedlce Nr XLI/398/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone były w formie pisemnej w okresie od 

18.10.2017 r. do 02.11.2017 r. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie 

www.gminasiedlce.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. W tym okresie nie wpłynęły 

żadne uwagi, opinie oraz wnioski dotyczące ww. projektu Programu.  

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 2018 roku obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym jak i niefinansowym. Przedmiotem współpracy 

finansowej była realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, szczególnie w 

zakresie: 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 25 000,00 zł, 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –  106 000,00 zł, 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 80 000,00 zł, 

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

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

Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, jak również w trybie pozakonkursowym. W 2018 

roku przeprowadzono 2 postępowania konkursowe. W ramach 2 postępowań konkursowych 

wpłynęło łącznie 16 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 15 umów. 

http://www.gminasiedlce.pl/


WYKAZ ZADAŃ ZLECONYCH 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 

Wsparcia - punkt 

konsultacyjny 

7000,00 finansowy-1901,45 

 

W ramach realizacji zadania w okresie od 

06.02.- 31.12.2018 funkcjonowało w 

Siedlcach Centrum Wsparcia - punkt 

konsultacyjny działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Konsultacje odbywały się po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 

lub osobistym. Udzielono 80 h porad 

psychologicznych – 17 osób 

(zaplanowano 67 h) i 67 h porad 

prawnych – 19 osób. Łącznie pomocą 

zostały objęte 44 osoby.     

Spotkania odbywały się w Punkcie przy 

ul. Budowlanej 1 w Siedlcach.  

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej/ 

Udzielanie pomocy 

rzeczowej i 

żywnościowej dla 

najuboższych 

mieszkańców gminy 

6000,00 

(5724,79- 

zwrot 275,21) 

finansowy- 11630,68 

osobowy- 312,50 

W ramach realizacji zadania na podstawie 

skierowań Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wydano 2470 paczek 

żywnościowych, 4312 kg jabłek i 172 szt. 

pasztetów oraz udzielono pomocy w 

postaci sprzętu gospodarstwa domowego, 

odzieży, obuwia.  

Bank Żywności/ 

Żywności nie 

zabraknie 

6000,00 finansowy- 13000,00 W ramach zadania Bank Żywności 

przekazał żywność dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się 

dożywianiem (Stowarzyszenie Mój Dom 

w Nowym Opolu, ZO w Żelkowie 

Kolonii, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi 

dla wszystkich” w Chodowie, ZO w Stoku 

Lackim, ZO w Białkach, OSP w 

Pruszynie, Stowarzyszenie Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka). 

Organizacje pozarządowe wydawały 

żywność na podstawie skierowań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Siedlcach  z pomocy żywnościowej 

skorzystało około 1200 osób  

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia 
Stowarzyszenie 

Szansa/ Punkt 

konsultacyjno- 

terapeutyczny 

Akceptacja 

7000,00 finansowy- 1160,00 

osobowy- 400,00 

W ramach zadania prowadzony był 

bezpłatny Punkt konsultacyjno- 

terapeutyczny, 27 osób z terenu gminy 

Siedlce zostało objętych pomocą 

indywidualną lub grupową.  

Przeprowadzono 8 godz. warsztatów 

poświęconych zdobywaniu umiejętności 

radzenia sobie ze złością bez picia, 48 

godzin konsultacji indywidualnych oraz 

80 godzin dyżuru osoby pierwszego 

kontaktu, która przyjmowała zgłoszenia, 

udzielała informacji na temat możliwości i 

rodzajów świadczonej pomocy oraz 



prowadziła nadzór nad pracą specjalistów 

i nad prawidłowością funkcjonowania 

punktu.    

Stowarzyszenie 

„Wesołe Seniority”/ 

Organizacja zajęć 

tematycznych dla 

dzieci i młodzieży w 

świetlicach wiejskich 

49000,00 

(48972,94- 

zwrot 27,06) 

osobowy- 5200,00 W ramach projektu  w okresie od 01.07.- 

31.08.2018 w świetlicach wiejskich w 

miejscowościach Pruszyn, Rakowiec, 

Grubale, Grabianów, Błogoszcz, Pruszyn 

Pieńki, Ujrzanów, Golice przeprowadzone 

były zajęcia dla dzieci i młodzieży o 

charakterze opiekuńczo- wychowawczym 

z elementami profilaktyki.  Adresatami 

działań były dzieci w wieku 6- 14 lat, 

łącznie w zajęciach wzięło udział około 

320 dzieci. Uczestnicy podczas zajęć 

mieli zapewniony posiłek (II  śniadanie, 

obiad, podwieczorek) oraz napoje.  

Przeprowadzono 288 godzin zajęć 

opiekuńczo –wychowawczych  i 32 

godziny zajęć o tematyce profilaktycznej. 

Podczas zajęć dzieci brały udział w 

licznych grach, zabawach sportowych 

oraz konkursach. W wyniku 

przeprowadzonych działań uczestnicy 

zapoznali się z zagrożeniami jakie niosą 

ze sobą uzależnienia, tematyką szeroko 

pojętego bezpieczeństwa, poprawili swoją 

kondycję fizyczną,  udoskonalili swoje 

umiejętności interdyscyplinarne, nabyli 

umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach oraz rozwinęli swoje 

zainteresowania.    

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo-

Wychowawczych im. 

Teresy Kras/ Kolonie 

dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Siedlce 

20000,00 finansowy- 2799,37 

osobowy- 750,00 

W ramach realizacji zadania w terminie 

03.07.- 12.07.2018 zorganizowano 

kolonie profilaktyczne w miejscowości 

Biały Dunajec dla 25 dzieci z terenu 

gminy Siedlce. Rekrutacja dzieci 

przeprowadzona została przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach.  

Wypoczynek był skoncentrowany wokół 

różnorodnych działań wychowawczych 

ukierunkowanych na profilaktykę 

uzależnień i przemocy. Podejmowane w 

trakcie wypoczynku różnorodne działania  

wychowawczo- profilaktyczne, 

edukacyjne przyczyniły się do 

kształtowania właściwych zachowań 

zdrowotnych, kształtowania nawyku 

dbania o zdrowie oraz zainteresowania 

aktywnością fizyczną.   

Podczas wypoczynku został zrealizowany 

program rekreacyjno- turystyczny w tym: 

5 wycieczek autokarowych (Morskie Oko, 

Gubałówka, Zakopane, Rusinowa Polana- 

Wiktorówki, Kuźnice,) oraz wyjście na 

Posiadę z Góralem- „Izba Regionalna” w 

Murzasichle, wyjście do Aquaparku w 

Zakopanem, spacery okolicznymi 

szlakami oraz gry, zabawy, zajęcia 

rekreacyjno- sportowe, dyskoteki, 

ogniska. 



WLKS Nowe Iganie/ 

Zagospodarowanie 

czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży 

poprzez prowadzenie 

zajęć sportowych, 

sportowo- 

rekreacyjnych, 

obozów z elementami 

profilaktyki 

14000,00 finansowy- 2500,00 

osobowy- 1000,00 

W ramach zadania w okresie od marca do 

grudnia zostały przeprowadzone dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce  

zajęcia sportowo- rekreacyjne z 

elementami profilaktyki. Realizacja 

zadania przyczyniła się do zachęcenia 

młodzieży do uprawiania sportu jako 

alternatywę na spędzenie czasu wolnego, 

jak również zwiększenia wiedzy na temat 

zagrożeń wynikających z uzależnień.  

Stowarzyszenie 

Sportowe Kawashi/ 

Organizacja letniego 

obozu sportowego 

„Kawashi Summer 

Camp VII”- 

Międzybrodzie 

Żywieckie 2018 

16000,00 finansowy- 11404,75 

osobowy- 3150,00 

W ramach projektu w terminie od 03.08.- 

12.08.2018 r. zorganizowany został obóz 

dla dzieci i młodzieży, w którym udział 

wzięło 65 uczestników w tym 17 z gminy 

Siedlce. Podczas trwania wypoczynku 

oprócz zajęć treningowych, sportowo- 

rekreacyjnych zrealizowano 10 godzin 

zajęć profilaktycznych ukierunkowanych 

na zagrożenia jakie niesie wpływ używek 

na organizm młodego człowieka i  

sprawność sportowca. Uczestnicy obozu 

nauczyli się współżycia w grupie, nabyli 

umiejętności radzenia sobie z problemami 

własnymi, poprawili swoją kondycję 

fizyczną.   

PKPS/ Prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i 

pomocniczego dla 

mieszkańców Gminy 

Siedlce 

1500,00 

(1498,35- 

zwrot 1,65) 

finansowy- 1499,80 

osobowy- 162,50 

W ramach zadania osoby 

niepełnosprawne i osoby które utraciły 

sprawność organizmu w wyniku wypadku 

czy urazu nieodpłatnie wypożyczały 

sprzęt rehabilitacyjny (kule, chodziki, 

wózki inwalidzkie, łóżka, materace 

odleżynowe, balkoniki, krzesła toaletowe 

itp.) na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego. Z wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego skorzystało 56 osób (96 

wypożyczeń) 

Caritas Diecezji 

Siedleckiej/ 

Wypożyczalnia 

Sprzętu 

Rehabilitacyjnego 

1500,00 finansowy- 27452,88 W okresie od 01.03.- 31.12.2018 r. 

prowadzony był Punkt Wypożyczania 

Sprzętu Rehabilitacyjnego i Przedmiotów 

Ortopedycznych, czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w 

środy od godziny 8:00 – 18:00. Z 

wypożyczalni skorzystało 39 osób 

(wypożyczono balkonik 2 szt. wózek 

inwalidzki 6 szt. chodzik 10 szt. łóżko 

rehabilitacyjne 16 szt. kule łokciowe 3 szt. 

koncentrator tlenu 1 szt. krzesło toaletowe 

5 szt.) Realizacja zadania wpłynęła na: 

1. poprawę sprawności fizycznej poprzez 

dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i 

przedmiotów ortopedycznych, 

2.  poprawę jakości życia beneficjentów, 

opiekunów i rodzin poprzez dostęp do 

sprzętu dostosowanego do prowadzonej 

terapii i rekonwalescencji (łatwiejsza 

opieka i pielęgnacja osoby starszej, 

niepełnosprawnej), 

3. poprawę sytuacji materialnej i życiowej, 

4. poprawa jakości opieki i komfortu 

leczenia podopiecznych poprzez 



stworzenie opieki w warunkach 

domowych, 

5. rehabilitacja społeczna i zdrowotna 

poprzez powrót do środowiska, 

codziennych zajęć i zainteresowań 

poprzez możliwość wypożyczenia np. 

wózka inwalidzkiego, chodzika, kul itp. 

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 

55000,00 finansowy- 6000,00 

osobowy- 4000,00 

W ramach realizacji zadania zawodnicy 

brali udział w treningach, które odbywały 

się 5 razy w tygodniu we wszystkich 

sekcjach, zajęciach ogólnorozwojowych 

dla dzieci w wieku 6 -10 lat oraz 

konsultacjach. W okresie ferii i wakacji 

uczestnicy brali udział w  zgrupowaniach 

szkoleniowych zarówno klubowych jak i 

Kadr Narodowych czy Wojewódzkich. 

Zawodniczki i zawodnicy WLKS zdobyli 

w 2018 roku 21 medali na Mistrzostwach 

Polski w różnych kategoriach wiekowych 

i w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży, w tym 8 złotych, 4 srebrne, 9 

brązowych. Zawodnicy brali udział w 

zawodach rangi międzynarodowej na 

Mistrzostwach Europy i Świata gdzie 

zajęli miejsca od V do XVI. Gmina 

Siedlce zajęła 54 miejsce wśród 898 

sklasyfikowanych gmin.  

Stowarzyszenie 

Olimp Stok Lacki/ 

Szkolenie dzieci oraz 

współzawodnictwo w 

piłce nożnej 

8000,00 finansowy- 1337,87 

osobowy- 600,01 

W ramach realizacji zadania 

przeprowadzone zostały treningi z zakresu 

piłki nożnej dla dzieci z roczników 

2007/2012 ( ok 80 zawodników). Treningi 

odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 

godziny. Zawodnicy wzięli udział w 2 

turniejach piłkarskich o Puchar Wójta 

Gminy Siedlce oraz w rozgrywkach 

ligowych organizowanych przez PZPN 

osiągając bardzo dobre wyniki. W ramach 

projektu odbyły się dwie imprezy 

sportowo- rekreacyjne dla zawodników i 

ich rodzin (07.07.2018 i 01.12.2018). W 

okresie od 27.06.- 30.06.2018 r. 

zawodnicy rocznik 2009  wzięli udział w 

Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej 

Respect Cup na Mazurach..   

Stowarzyszenie 

Sportowe 

KAWASHI/ 

Organizacja 

zawodów w 

sportowym karate, w 

konkurencjach 

Form/Układów oraz 

konkurencjach 

szybkościowych dla 

najmłodszych 

4000,00 finansowy- 1031,28 

osobowy- 400,00 

W ramach realizacji zadania w okresie od 

01.03. -31.12.2018 prowadzone były 

treningi 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. 

Treningi odbywały się w Siedlcach w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego oraz w  Zespole 

Oświatowym w Nowych Iganiach. 

26.05.2018 roku w Zespole Oświatowym 

w Nowych Iganiach przeprowadzone 

zostały zawody sportowe w dyscyplinie 

Karate w konkurencji Form przy Muzyce, 

w zawodach wzięło udział około 120 

zawodników, wszyscy uczestnicy  



otrzymali dyplomy i medale a najlepsi 

zawodnicy puchary i nagrody. 

Stowarzyszenie 

MGIEŁKA/ Jak ryba 

w wodzie V –

popularyzacja 

walorów rekreacji 

ruchowej poprzez  

naukę pływania  

10000,00 finansowy- 1640,00 

osobowy- 4500,00 

W ramach projektu 20 osób z terenu 

gminy Siedlce wzięło udział w lekcjach 

nauki pływania, przeprowadzono 24 

lekcje w okresie marzec- grudzień. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na 

basenie przy Szkole Podstawowej nr 8 w 

Siedlcach. Kolejną formą zajęć były 

wyjścia osób niepełnosprawnych wraz z 

opiekunami do Parku Wodnego, odbyło 

się 10 wyjść. Zajęcia na basenie niosą 

ogromne korzyści zarówno dla osoby 

zdrowej jak i niepełnosprawnej, gdyż 

dodatnio wpływają na ogólny rozwój 

fizyczny i sprawność dziecka. Pływanie 

doskonale wpływa na sprawność 

wszystkich układów anatomicznych i 

przyczynia się do podnoszenia ogólnej 

wydolności organizmu. Projekt zakończył 

się spotkaniem integracyjnym (76 osób) 

gdzie każdy uczestnik otrzymał dyplom i 

upominek.   

Stowarzyszenie 

Leniwce/ Duathlon 

SćIganie 2018 

3000,00 finansowy- 529,68 

osobowy- 1000,00 

W ramach projektu odbyły się zawody 

typu Duahlon, w których udział wzięło 62 

osoby. Zawody obejmowały 3 etapy (bieg, 

jazda rowerem, bieg) z podziałem na 

dystanse dla dzieci , młodzieży i osób 

dorosłych. Wszyscy zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe koszulki a zwycięzcy 

zawodów poszczególnych kategorii 

otrzymali medale i nagrody rzeczowe.  

 

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 2018 roku organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy 

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

wysokości 20 000,00 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/ VI 

Bieg Uliczny dla 

upamiętnienia ofiar z 

lipca 1944  

1400,00 finansowy- 308,02 

osobowy- 2400,00 

W ramach zadania w dniu 29 lipca 2018 roku 

dla upamiętnienia wydarzeń z lipca 1944 roku 

odbył się bieg uliczny w którym udział wzięło 

59 zawodników. Bezpośrednio po Biegu i 

wręczeniu nagród uczestnicy udali się na 

wędrówkę podczas której harcerze i zuchy 

przedstawili 4 scenki teatralne opisujące 

wydarzenia przed 74 laty. W imprezie 

uczestniczyło ponad 200 osób.  

Stowarzyszenie 

„Mieszkańcy i 

Przyjaciele Stoku 

4000,00 finansowy- 1871,73 

osobowy- 2500,00 

W ramach projektu dnia 9 czerwca 2018 roku 

w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 

odbył się Dzień Rodziny podczas którego 



Lackiego”/ Obchody 

100-lecia 

Niepodległości 

„Historia sercem 

pisana” 

została zaprezentowana bajka historyczna o 

Stoku Lackim oraz odbył się konkurs wiedzy 

związany z historią Stoku Lackiego. W dniu 

15.07.2018 r. odbył się Festiwal Biesiadny 

pieśni patriotycznych, któremu 

przewodniczyła grupa młodzieży ze Stoku 

Lackiego. Impreza przyczyniła się do 

integracji mieszkańców, zapoznania dzieci i 

dorosłych z wydarzeniami historycznymi, 

które miały miejsce w Stoku Lackim. oraz  

spędzenie aktywnie i rodzinnie wolnego czasu.  

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ II Przegląd 

Zespołów i Grup 

Śpiewaczych 

1500,00 finansowy- 1124,31 

osobowy- 1800,00 

W ramach projektu w dniu 10 czerwca 2018 

roku odbył się II Przegląd Zespołów i Grup 

Śpiewaczych. W Przeglądzie wzięło udział 11 

Zespołów z powiatu siedleckiego, 

łukowskiego i sokołowskiego. Podczas 

Przeglądu uczczono 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę.  

Stowarzyszenie 

Mgiełka / Terapie 

wspomagające 

rozwój osób 

niepełnosprawnych 

10000,00 finansowy- 424,65 

osobowy- 2010,00 

W ramach zadania w zajęciach 

rehabilitacyjnych wzięło udział 13 dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. Przeprowadzono 

97 zajęć z hipoterapii (Ośrodek Jeździecki 

UPH w Siedlcach, Export- Import Zwierząt 

Mirosław Prokopiak) i 72 zajęć z (masaż ręki, 

biofeedback, psycholog, SI, , Johansen) w 

Centrum Diagnostyczno –Terapeutycznym 

Mozaika w Siedlcach. Na koniec projektu 

odbyło się spotkanie integracyjne połączone z 

przejażdżką konną i ogniskiem w którym 

udział wzięło 25 uczestników wraz z 

opiekunami.  

Kółko Rolnicze w 

Strzale/ „100 lat 

samorządu 

wiejskiego na 100-

lecie Niepodległości 

3100,00 finansowy- 400,00 

osobowy- 420,00 

W ramach zadania odbył się festyn rodzinny w 

którym udział wzięło około 300 osób. 

Imprezie towarzyszył wystawa starej 

fotografii, odbył się Bieg Niepodległościowy, 

w którym udział wzięło 100 osób. 

Wmurowano tablicę pamiątkową z napisem 

„Bohaterom walk o niepodległość” na 

usytuowanym przy świetlicy kamieniu. 

Podczas imprezy odbyły się koncerty, zostały 

posadzone drzewka niepodległościowe oraz 

zabawa integracyjna łącząca pokolenia. 

Uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe 

koszulki.  

 

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  

Zestawienie wskaźników oceny realizacji Programu Współpracy Gminy Siedlce z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2018 rok: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 2 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 16 

3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych - 15 

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

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

227696,08 zł 

6) wysokość własnych środków finansowych zaangażowanych przez organizacje – 

88016,47 

7) szacunkowa liczba beneficjentów zrealizowanych zadań – 4800 

PODSUMOWANIE 

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

w wysokości 234 000,00 złotych, z których wykorzystano 227 696,08 złotych (97,317%). Na 

zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. udzielanie schronienia osobom bezdomnym – nie 

wpłynęła żadna oferta, w związku z tym kwota w wysokości 6000,00 zł została 

niewykorzystana. 

Organizacje pozarządowe zwróciły niewykorzystaną dotację w kwocie 303,92 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:  

Katarzyna Jezierska 

tel.25 63277 31 w 10 


