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SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLCE  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

ZA ROK 2019 

 

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

wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688) 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 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Siedlce Nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 

Konsultacje przeprowadzone były w formie pisemnej w okresie od 26.10.2018 r. do 09.11.2018 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie www.gminasiedlce.pl oraz tablicy ogłoszeń w 

siedzibie urzędu. W trakcie konsultacji 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 2019 roku obejmowało współpracę 

o charakterze finansowym jak i niefinansowym. Współpraca finansowa obejmowała realizację zadań 

publicznych (wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie), w 

obszarach: 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 116 000,00 zł.  

2) ochrony zdrowia –  115 000,00 zł, 

3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł, 

4) kultury fizycznej i sportu – 90 000,00 zł. 

W Programie Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, na realizację zadań publicznych Gminy 

Siedlce w 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 316000,00 zł. Uchwałą Nr XIV/159/2019 z dnia 

28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na rok 2019 zwiększono środki 

na realizację programu współpracy o kwotę 15 000,00 zł w obszarze pomocy społecznej na zadanie - 

świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Siedlce. 

 

http://www.gminasiedlce.pl/


 Na podstawie art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zostały ogłoszone trzy otwarte konkursy ofert na realizacje zadań 

publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019. W ramach niniejszych konkursów oraz 

realizacji zadań w trybie pozakonkursowym przekazano organizacjom dotacje o łącznej wartości 

311933,00 zł z zaplanowanych 331000,00 zł. Wszystkie organizacje, które otrzymały w 2019 roku 

dotacje złożyły sprawozdania rozliczające otrzymane środki. Zgodnie z przedłożonymi 

sprawozdaniami organizacje rozliczyły łącznie 303450,70 zł. (91,68%). Organizacje pozarządowe 

zwróciły niewykorzystaną dotację w kwocie 8482,30 zł. 

 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej: udzielanie schronienia osobom bezdomnym (12000,00 zł) 

oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których 

występuje przemoc (7000,00 zł) – nie złożono ofert.  

Szczegóły dotyczące zadań wspieranych w 2019 roku przez gminę Siedlce przedstawia poniższa  

tabela: 



WYKAZ ZADAŃ ZLECONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANYCH DOTACJI W 

TRYBIE KONKURSOWYM 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Nazwa oferenta/ 

nazwa zadania 

Umowa Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 

Kwota dotacji 

podlegająca 

zwrotowi 

Zakres zadania 

Bank Żywności/ Nie 

będziesz głodny 

OA.032.3.2019 

z dnia 

14.01.2019 

 

4000,00 4000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 14.01.2019 do 31.12.2019r. 

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 1000 osób  

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej/ Udzielanie 

pomocy rzeczowej i 

żywnościowej dla 

najuboższych 

mieszkańców gminy 

OA.032.4.2019 

z dnia 

14.01.2019 

8000,00 6999,62 1000,38 Zadanie realizowane w okresie od 14.01.2019 do 31.12.2019r. 

W ramach realizacji zadania na podstawie skierowań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wydano 1790 paczek żywnościowych z żywnością 

unijną oraz żywność krajową dla 14 osób, udzielono także pomocy 

poprzez wydanie artykułów gospodarstwa domowego (koce, ręczniki, 

pościel, kołdry, itp.), odzieży, obuwia.  

Siedlecka Spółdzielnia 

Caritas/ Świadczenie usług 

opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osób 

uprawnionych do 

świadczeń na terenie 

Gminy Siedlce 

OA.032.5.2019 

z dnia  

14.01.2019 

84933,00 77451,08 7481,92 Zadanie realizowane w okresie od 16.01.2019 do 31.12.2019r. 

W ramach realizacji zadania świadczono profesjonalnie i kompleksowo 

usługi opiekuńcze mieszkańcom Gminy Siedlce. Zrealizowano 3911 

godzin usług przyznanych decyzją administracyjną przez GOPS w 

Siedlcach. Usługi świadczone były u 21 podopiecznych –mieszkańców 

Gminy Siedlce. Świadczone usługi polegały na: utrzymaniu w czystości i 

porządku mieszkania, robieniu zakupów, przygotowywanie posiłków, 

pranie bielizny pościelowej i osobistej, pomoc przy załatwieniu spraw 

urzędowych, zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacji (posłanie łóżka, 

mycie, kąpanie, zapobieganie powstawaniu odleżyn, podawanie leków). 

Rezultatem świadczonych usług było:  

- poprawa sprawności fizycznej osoby starszej,  

- utrzymanie stabilnego stanu zdrowia, 

- uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia 

(oparzenia, odleżyny, przykurcza) 

- poprawa samopoczucia, 

- podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności, 



- zmniejszenie izolacji społecznej.  

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
Stowarzyszenie Szansa/ 

Punkt konsultacyjno- 

terapeutyczny Akceptacja 

OA.032.11.2019 

z dnia 

01.02.2019 

7000,00 7000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 01.02.2019 do 30.09.2019r. 

W ramach zadania prowadzony był bezpłatny Punkt konsultacyjno- 

terapeutyczny, gdzie prowadzona była pomoc i wsparcie osobom 

współuzależnionym i uzależnionym. Pomocą  zostało objętych 26 osób z 

terenu gminy Siedlce. Przeprowadzono 8 godz. warsztatów poświęconych 

zdobywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością bez picia, 40 godzin 

konsultacji indywidualnych oraz 80 godzin dyżuru osoby pierwszego 

kontaktu, która przyjmowała zgłoszenia, udzielała informacji na temat 

możliwości i rodzajów świadczonej pomocy.    

WLKS Nowe Iganie/ 

Organizacja dla dzieci i 

młodzieży zajęć 

sportowych, sportowo- 

rekreacyjnych, obozów- 

profilaktyka przez sport  

OA.032.12.2019 

z dnia  

01.02.2019 

8000,00 8000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2019r. 

W ramach zadania zostały przeprowadzone dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Siedlce  zajęcia sportowo- rekreacyjne z elementami profilaktyki. 

Zajęcia prowadzone były w szkołach w Stoku Lackim i Nowych Iganiach, 

dwa razy w tygodniu. Uczestnicy zajęć brali udział w Otwartych 

Mistrzostwach Powiatu Siedleckiego w zapasach w Nowych Iganiach, 

Przesmykach i Siedlcach. Realizacja zadania przyczyniła się do: 

- zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń wynikających z uzależnień  

- zagospodarowania wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

- podniesienia poziomu sportowego dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie Akademia 

Sztuk Walki –Jacek 

Szymański/ Obóz Letni 

Karate Kyokushin 2019 

 

 

 

 

 

OA.032.17.2019 

z dnia 

12.02.2019  

6000,00 6000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 25.06.2019 do 01.08.2019r. 

W ramach realizacji zadania w dniach od 01.07- 13.07.2019 r. 

zorganizowano obóz sportowy w  miejscowości Jabłonowiec w którym 

udział wzięło 20 dzieci z terenu gminy Siedlce. Uczestnicy obozu 

aktywnie spędzili czas w malowniczej okolicy rzeki Okrzei. W trakcie 

trwania obozu dzieci doskonalili swoje umiejętności w zakresie technik 

karate i elementów samoobrony – 3 godz. dziennie. Dzięki codziennym 

treningom i rywalizacji, uczestnicy obozu poznali swoją wartość, mocne i 

słabe strony, spędzili ciekawie czas wśród rówieśników biorąc udział w 

różnorodnych formach aktywności sportowej (pływanie, spacery, gry, 

zabawy). Podczas obozu przeprowadzone zostały warsztaty nt. zagrożeń 

wynikających z zażywania używek oraz szkolenie z zasad udzielania 

pierwszej pomocy. 

Stowarzyszenie Sportowe 

Kawashi/ Organizacja 

letniego obozu sportowego 

„Kawashi Summer Camp 

VIII”- Poronin 2019 

OA.032.21.2019 

z dnia 

20.02.2019 

6000,00 6000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 14.01.2019 do 31.12.2019r. 

W ramach projektu w terminie od 03.08.- 12.08.2018 r. zorganizowany 

został obóz w miejscowości Poronin dla uczestników trenujących w 

Akademii Kawashi,  w którym udział wzięło 50 uczestników w tym 15 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.   

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo-

Wychowawczych im. 

Teresy Kras/ Wypoczynek 

letni dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Siedlce 

OA.032.69.2019 

z dnia 

06.06.2019 

20000,00 20000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 29.06.2019 do 31.08.2019r. 

W ramach realizacji zadania w terminie 03.07.- 12.07.2019 zorganizowano 

kolonie profilaktyczne w miejscowości Rzucewo woj. pomorskie dla 25 

uczestników. Rekrutacja dzieci przeprowadzona została przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach.  

Wypoczynek był skoncentrowany wokół różnorodnych działań 

wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykę uzależnień i przemoc. 

Realizacja programu turystyczno- profilaktycznego przyczyniła się do : 

- zwiększenia wiedzy uczestników na temat szkodliwości środków 

uzależniających, 

- zwiększenia wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy, 

- poprawę umiejętności odmawiania (nie biorę, nie piję, nie palę) 

- zwiększenia umiejętności współżycia społecznego 

- nawiązania, wzmocnienia pozytywnych kontaktów koleżeńskich wśród 

uczestników 

- rozwoju aktywności ruchowej i zainteresowań sportowych uczestników.   

Podczas wypoczynku został zrealizowany program rekreacyjno- 

turystyczny, w tym wycieczki (Trójmiasto, Wejherowo, Półwysep Helski, 

Rozewie, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Puck, Swarzewo, Groty 

Mechowskie) oraz rejs statkiem.  

Stowarzyszenie „Wesołe 

Seniority”/ Organizacja 

zajęć wakacyjnych dla 

dzieci w świetlicach 

wiejskich 

OA.032.70.2019 

z dnia 

06.06.2019 

50000,00 50000,00  0,00 Zadanie realizowane w okresie od 29.06.2019 do 31.08.2019r. 

W ramach projektu  w świetlicach wiejskich w miejscowościach Stare 

Opole, Wołyńce, Żelków Kolonia, Stok Lacki, Strzała, Pruszynek, Białki, 

Żabokliki, Nowe Opole przeprowadzone były zajęcia o charakterze 

opiekuńczo- wychowawczym z elementami profilaktyki  dla dzieci w 

wieku 7 -14 lat. W zajęciach udział wzięło łącznie około 280 osób. 

Uczestnicy podczas zajęć mieli zapewniony posiłek (II  śniadanie, obiad, 

podwieczorek) oraz napoje.  

Przeprowadzono 270 godzin zajęć z pedagogiem oraz 54 godzin z 

psychologiem. Dodatkową atrakcją były spotkania z Policją, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego animatorem –magikiem 

oraz zajęcia z robotyki. 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 Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych 

Mgiełka/ Terapie 

wspomagające rozwój 

osób niepełnosprawnych 

OA.032.28.2019 

z dnia 

06.02.2019 

15000,00 15000,00 0,00  Zadanie realizowane w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2019r. 

W ramach zadania w zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 15 dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. Przeprowadzono 180 godzin zajęć 

rehabilitacyjnych (12 godzin na jednego uczestnika). Zajęcia prowadzone 

były w Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznym Mozaika w Siedlcach 

oraz w Ośrodkach  Jeździeckich AP, Stadnina „Zielony Raj oraz Stadnina 

„Stajnie pod lasem” w Wyczółkach. Zajęcia rehabilitacyjne przyczyniły 

się do: zwiększenia umiejętności komunikacji osoby z autyzmem z 

otoczeniem, podwyższenia samooceny, poprawienia koncentracji. 

Na koniec projektu odbyło się spotkanie integracyjne połączone z choinką 

w którym udział wzięło 25 uczestników wraz z opiekunami. 

PKPS/ Prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i 

pomocniczego dla 

mieszkańców Gminy 

Siedlce 

OA.032.10.2019 

z dnia 

01.02.2019 

3000,00 3000,00 0,00 Zadanie realizowane w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2019r. 

W ramach zadania osobom niepełnosprawnym, po urazach   na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego nieodpłatnie wypożyczano sprzęt 

rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne (kule, chodziki, wózki 

inwalidzkie, łóżka, materace odleżynowe, balkoniki, krzesła toaletowe 

itp.). Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 37 osób (72 

wypożyczeń różnego rodzaju sprzętu). Realizacja zadania wpłynęła na: 

poprawę sprawności fizycznej poprzez dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego 

i przedmiotów ortopedycznych, poprawę jakości życia beneficjenta 

poprzez dostęp do sprzętu dostosowanego do rekonwalescencji, 

rehabilitację społeczną i zdrowotną poprzez powrót do środowiska poprzez 

możliwość wypożyczenia 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 

OA.032.13.2019 

z dnia 

01.02.2019 

57000,00 57000,00 0,00 W ramach realizacji zadania zawodnicy brali udział w treningach, które 

odbywały się 5 razy w tygodniu we wszystkich sekcjach (lekkoatletyka, 

podnoszenie ciężarów, zapasy, sumo). Zawodnicy poszczególnych sekcji 

brali udział w zgrupowaniach klubowych, w których udział wzięło 36 

uczestników z terenu Gminy Siedlce oraz udział w Otwartych 

Mistrzostwach Powiatu Siedleckiego,  Otwartych Mistrzostwach 

Województwa Lubelskiego, Pucharze Polski kadetów w zapasach.  W 

2019 roku zawodnicy i zawodniczki WLKS zdobyli 44 medale (w tym 10 

złotych, 15 srebrnych, 19 brązowych) na Mistrzostwach Świata, Europy i  

Polski w różnych kategoriach wiekowych i wagowych.. Gmina Siedlce 

zajęła 57 miejsce wśród 881 sklasyfikowanych gmin.  

Stowarzyszenie Olimp 

Stok Lacki/ Szkolenie 

dzieci oraz 

OA.032.18.2019 

z dnia 

12.02.2019 

19000,00 19000,00 0,00 W ramach realizacji zadania w dniach 12 - 17.08.2019 r. odbył się obóz 

piłkarski w miejscowości Zakopane, w którym udział wzięło 30 dzieci z 

terenu gminy Siedlce. W trakcie obozu dzieci doskonalili swoje 

umiejętności piłkarskie, które zaprezentowali na zakończenie obozu 



 

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 2019 roku organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy złożyły 4 oferty, wszystkie 

oferty rozpatrzono pozytywnie i udzielono dotacji w łącznej wysokości 10000,00 zł. 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANZACJE POZARZĄDOWE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 

Nazwa oferenta/ 

nazwa zadania  

Umowa Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 

Kwota dotacji 

podlegającej 

zwrotowi 

Zakres zadania 

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Liwiec” 

Pruszyn/ Dzień Mamy i 

Taty z kulturą i sportem  

OA.032.27.2019 

z dnia  

22.03.2019 

2300,00 2300,00 0,00 W ramach zadania w dniu 26.05.2019 r. na boisku szkolnym w Pruszynie 

odbyły się obchody dnia Mamy i Taty podczas których dzieci i młodzież 

ze szkoły w Pruszynie prezentowały polskie wiersze i piosenki 

okolicznościowe. Dzieci przygotowały bukiety z polnych kwiatów, które 

wręczały swoim mamom. Podczas obchodów rozegrane zostały mecze i 

współzawodnictwo w piłce 

nożnej 

rozegraniem turnieju z rówieśnikami z innych stron Polski. Realizacja 

zadania przyczyniła się do popularyzacji aktywnych form spędzania 

wolnego czasu, integracji dzieci, poprawy sprawności fizycznej, 

współpracy w grupie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

Stowarzyszenie Sportowe 

KAWASHI/ Organizacja 

zawodów w sportowym 

karate, w konkurencjach 

Form/Układów oraz 

konkurencjach 

szybkościowych dla 

najmłodszych 

OA.032.20.2019 

z dnia  

20.02.2019 

4000,00 4000,00 0,00 W ramach realizacji zadania w dniu 25.05.2019 roku odbyły się zawody w 

Sportowym Karate w konkurencjach form/układów przy muzyce. Zawody 

przeprowadzono w ZO w Nowych Iganiach w których udział wzięło około 

100 zawodników i około 200 odwiedzających. Udział w zawodach 

przyczynił się do lepszego poznania przez zawodników Sportowego 

Karate jako nowej i atrakcyjnej dyscypliny sportowej, do zwiększenia oraz 

poprawienia umiejętności technicznych oraz radzenia sobie ze stresem i 

innymi wymogami jakimi cechuje się udział w zawodach sportowych. 

Stowarzyszenie 

MGIEŁKA/ Jak ryba w 

wodzie V –popularyzacja 

walorów rekreacji 

ruchowej poprzez  naukę 

pływania  

OA.032.24.2019 

z dnia  

07.03.2019 

10000,00 10000,00 0,00 W ramach projektu 20 osób z terenu gminy Siedlce wzięło udział w 

lekcjach nauki pływania, przeprowadzono 24 lekcji w okresie marzec- 

grudzień, 10 uczestników zdało egzamin i otrzymało kartę pływacką. 

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 20 

wyjść dla 20 uczestników. 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.   



inne konkurencje sprawnościowe w których udział brały całe rodziny. W 

wydarzeniu udział wzięło około 250 osób.    

Kółko Rolnicze w Strzale/ 

II Święto wsi Strzała 

OA.032.47.2019 

z dnia  

18.04.2019 

3000,00 3000,00 0,00 W ramach projektu dnia 25.08.2019 r. odbył się festyn pn. II Święto wsi 

Strzała – „Po sąsiedzku”. Podczas imprezy przeprowadzono bieg uliczny 

(5 grup: przedszkolaki, klasy I- II, IV- VI, VII- szkoły średnie, Open- 

dorośli), liczne konkursy pomiędzy mieszkańcami poszczególnych wsi, 

rozegrano mecze piłki nożnej. Festyn uświetniły występy zespołów 

pokoleniowych oraz koncert akordeonowy. Uczestnicy mieli okazję do 

obejrzenia wystawy rękodzieła artystycznego, degustacji potraw, a dla 

najmłodszych czekały atrakcje takie jak: malowanie buziek, kącik 

plastyczne oraz dmuchańce. W imprezie wzięło udział około 400 osób.     

Stowarzyszenie „Nasze 

Żabokliki”/ Czas 

wspomnień, 50- lecie 

powstania świetlicy w 

Żaboklikach 

OA.032.48a.2019 

z dnia  

30.04.2019 

2350,00 2350,00 0,00 W ramach projektu w dniu 20 lipca 2019 r. na terenie świetlicy w 

Żaboklikach odbyło się spotkanie upamiętniające 50- lecie powstania 

świetlicy. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Żaboklik oraz 

okolicznych miejscowości jak również osoby niemieszkające w 

Żaboklikach a tworzące historię kulturalną świetlicy w latach 1960- 2016. 

Podczas spotkania poprzedni opiekunowie, członkowie zespołu 

muzycznego oraz przedstawiciele grupy tanecznej i teatralnej podzielili 

się wspomnieniami jak to było dawniej. W ramach projektu mieszkańcy 

mieli możliwość zapoznania się z pamiątkowymi kronikami wyłożonymi 

w sali głównej świetlicy,  wystawą fotografii upamiętniającą ważne 

wydarzenia kulturalne w świetlicy oraz obejrzeć prezentację 

multimedialną, która w bardzo czytelny sposób ukazała ogrom pracy 

opiekunów świetlicy na przełomie lat 1960 – 2016. W imprezie wzięło 

udział około 200 osób.  

Stowarzyszenie „Wesołe 

Seniority”/ Święto wsi 

Białki „Lipiec 1944” 

OA.032.48b.2019 

z dnia 

30.04.2019 

2350,00 2350,00 0,00 W ramach zadania odbył się festyn rodzinny w którym udział wzięło 

około 300 osób. Podczas obchodów autorka książki „Ocalone z 

transportów Dzieci Zamojszczyzny” Beata Kozaczyńska przybliżyła 

uczestnikom historię walk frontowych, które w 1944 przetoczyły się 

przez wieś Białki, złożono kwiaty pod pomnikiem pamięci ofiar II Wojny  

Światowej, następnie odbył się bieg pokoleniowy upamiętniający 

wydarzenia frontowe. Muzycznym akcentem obchodów były występy 

grup śpiewaczych: Białki, Chodów, Folk Lacki oraz Radość. Uczestnicy 

mieli okazję do obejrzenia wystawy rękodzieła artystycznego, degustacji 

potraw. 

 

 

 



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 2019 rok: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 3 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 15 

3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych - 15 

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

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

303450,70 zł 

6) wysokość własnych środków finansowych zaangażowanych przez organizacje – 58341,28 zł 

7) szacunkowa liczba beneficjentów zrealizowanych zadań - 4014 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu wpływającym korzystnie na rozwój 

gminy Siedlce, pobudzającym aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Organizacje pozarządowe 

wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie 

i kreatywność z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie 

aktywność członków organizacji i wolontariuszy.  

Należy mieć nadzieję, że w kolejnych latach współpraca finansowa i pozafinansowa Gminy Siedlce  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nadal 

będzie się rozwijać przynosząc wymierne efekty dla społeczności lokalnej. 
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