
Zarządzenie Nr W.0050.8.2015 
Wójta Gminy Siedlce 

z dnia 19 lutego 2015 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych             
Gminy Siedlce w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom      
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Zarządzenia  
Nr W.120.1.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 09 stycznia 2015 roku  w sprawie ogłoszenia  otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom      
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  
  

Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje: 
    

§ 1 
 
1. W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonuje się wyboru ofert złożonych przez organizacje 

ubiegające się o dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.     

2. Oferty spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
warunki i kryteria ogłoszonego konkursu. 

     
§ 2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
        
                     
 
                                                                                                                                                                    WÓJT 
 
                                                          dr inż.  Henryk Brodowski 
 
 
 
 
 
 
 
                               

          
 
 
 
 



         Załącznik  
          do Zarządzenia Nr W.0050.8.2015 
          Wójta Gminy Siedlce 
          z dnia 19 lutego 2015 roku 

 
 
Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem  
Nr W.120.1.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 9 stycznia 2015r. na realizację zadań w zakresie pomocy 
społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób  
 
Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację  
 
 Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa projektu Wysokość 

przyznanych 
środków 

 
 1. 

 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Rejonowy w Siedlcach 
 

 
Organizacja i prowadzenie punktów 
wydawania żywności dla najuboższych 
mieszkańców gminy 
 

 
 

10.000,00 

 
 
Wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji  
 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa projektu Wysokość 
przyznanych 
środków 

 1. Stowarzyszenie na rzecz osób 
dotkniętych chorobą alkoholową, 
narkomanią i hazardem „Szansa” 
w Siedlcach 

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla 
osób dotkniętych przemocą              
MÓJ PROBLEM 

 
0,00 

 
Na zadanie: Udzielanie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca noclegowego – 
nie wpłynęła żadna oferta 
 
 
                                                                                                                                                                     WÓJT 
 
                                                          dr inż.  Henryk Brodowski 
 
 
 
 
 
 


