
PPrr eezzyyddeenntt   MM iiaassttaa  SSiieeddllccee  
zz//ss  pprr zzyy  SSkkwweerr zzee  NNiieeppooddlleeggłłoośśccii   22  

    ddzziiaałłaajjąącc  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarr tt ..  1155,,  uusstt ..  22jj   ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  aarr tt ..  1133,,  uusstt ..  33  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  2244  kkwwiieettnniiaa  22000033  rr ..  oo  
ddzziiaałłaallnnoośśccii   ppoożżyyttkkuu  ppuubbll iicczznneeggoo  ii   oo  wwoolloonnttaarr iiaacciiee    

((DDzz..  UU..  zz  22000033  rr ..,,  NNrr   9966,,  ppoozz..  887733  zz  ppóóźźńń..  zzmm..))  
ooggłł aasszzaa  

wwyynniikkii   oottwwaarr ttyycchh  kkoonnkkuurr ssóóww  ooffeerr tt   nnaa  rr eeaall iizzaaccjj ęę  ww  22001111  rr ookkuu  zzaaddaańń  zz  zzaakkrr eessuu  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj   
  

 
L.P. 

  
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO   

 
NAZWA ORGANIZACJI 

 

PLANOWANY 
KOSZT 

CAŁKOWITY 
REALIZACJI 

ZADANIA 

WYSOKOŚĆ 
PLANOWANEJ 

DOTACJI 

WYSOKOŚĆ 
PRZYZNANEJ 

DOTACJI 
 

SSttoowwaarr zzyysszzeenniiee  „„ SSttyyll   ŻŻyycciiaa””   4488..338855,,0000  zzłł   4455..338855,,0000  zzłł   

SSttoowwaarr zzyysszzeenniiee  PPoommnniikkaa  iimm..  
DDzziieeccii   ZZaammoojj sszzcczzyyzznnyy  

5577..007755,,0000  zzłł   4499..997755,,0000  zzłł   

CCaarr ii ttaass  pprr zzyy  uull ..  ŚŚwwiirr sskkiieeggoo  6611..442200,,0000  zzłł   5555..444400,,0000  zzłł   

CCaarr ii ttaass  pprr zzyy  PPaarr aaff ii ii   ppoodd  wweezzww..  
ŚŚww..  SSttaanniissłłaawwaa    

5522..224400,,0000  zzłł   4499..662200,,0000  zzłł   

TToowwaarr zzyyssttwwoo  PPrr zzyyjj aacciióółł   DDzziieeccii   6622..119988,,0000  zzłł   5566..440000,,0000  zzłł   

 
 
 

1. 
 
 
 
  

 
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z 
rodzin 
najuboższych, zaniedbanych 
wychowawczo i zagrożonych 
kontaktami 
ze środowiskami patologicznymi, w 
szczególności poprzez 
organizowanie i 
prowadzenie ognisk 
wychowawczych, 
świetlic i klubów środowiskowych..  
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2. 

Organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania osoby, która wymaga 
takiej pomocy. 
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3. 

 
Zapewnienie pomocy w postaci 
gorącego posiłku osobom, które 
własnym staraniem nie mogą go 
sobie zapewnić. 
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4. 

 
Pomoc w utrzymaniu czystości i 
higieny osobom najuboższym, w 
szczególności poprzez prowadzenie 
łaźni. 
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5. 

 
Pomoc rzeczowa dla rodzin 
najuboższych, w szczególności 
poprzez prowadzenie magazynu 
odzieży, sprzętu domowego, 
żywności itp. 
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6. 

 
Prowadzenie magazynu i 
wypożyczalni sprzętów 
ortopedycznych oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
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7. 

 
Działania socjalno – bytowe na 
rzecz osób bezdomnych, w 
szczególności poprzez prowadzenie 
noclegowni wraz z zapewnieniem 
jednego gorącego posiłku. 
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8. 

 
Wspieranie organizacji 
zajmujących się pozyskiwaniem 
żywności i jej dystrybucj ą na rzecz 
innych podmiotów. 
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9. 
 
Świadczenie usług pralniczych. 
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10. 

 
Organizacja imprezy choinkowej z 
paczkami dla dzieci z rodzin 
najuboższych. 
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Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta Siedlce Zarządzeniem z dnia 16 grudnia 
2010 roku (Nr 526/2010) stwierdziła, że Podmioty, którym przyznano dotacje na realizację zadań        
z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku, spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniach 
konkursowych. 
 

 
 

wz. PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE 
/-/ Jarosław Głowacki 

Zastępca Prezydenta       


