Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 13/61/15 z dnia 25 marca 2015 r. dokonał rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w sferze: kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz w sferze: promocji powiatu w 2015 r.
Dotacje otrzymały następujące podmioty:
– w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siemiatyczach, ul. 3 Maja 1, 17 – 300
Siemiatycze, na zadanie „Budowa Pomnika upamiętniającego żołnierzy z terenu Powiatu
Siemiatyckiego walczących na frontach II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na
zachodzie w latach 1940 - 1945” w wysokości: 4 000,00 zł,
b) Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Świętojańska 25, 17 – 300
Siemiatycze, na zadanie „Podlaskie warsztaty folkowe dla najmłodszych, czyli czym skorupka za
młodu ...” w wysokości 3 000,00 zł,
c) Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, ul. Powstania Styczniowego 1, 17 – 300
Siemiatycze, na zadanie „XII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej„ w wysokości:
2 000,00 zł,
d) Fundacji „Q – Źródłom”, ul. Nadbużańska 2, 17–312 Drohiczyn, na zadanie „X Zlot Wojowników:
Słowian, Wikingów i Bałtów – Drohiczyn 2015” w wysokości: 1 000,00 zł,
– w sferze promocji powiatu:
a) Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych, Pl. Jana Pawła II 14, 17 – 300 Siemiatycze,
na zadanie „X Międzynarodowe Siemiatyckie w Targi Pogranicza” w wysokości: 5 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania
publicznego. Celem podpisania stosownej umowy należy:
1. Uaktualnić opis realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania, kosztorys realizacji zadania.
Poniżej druki do pobrania:
harmonogram
kosztorys
2. Przesłać dane osób upoważnionych do podpisania umowy:
- imię i nazwisko
- seria i nr dowodu osobistego
Po dostarczeniu stosownych załączników oraz danych niezbędnych do sporządzenia umowy zostaną
Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.
Oferty odrzucone, które nie otrzymały dofinansowania
1. Oferta złożona przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie jako podmiot nieuprawniony
nie została dopuszczona do oceny.
2. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Witkowice 60 A, 32-250 Charsznica,
została odrzucona ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych – brak wymaganego
załącznika.

