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Informacja obejmuje środki zewnętrzne pozyskiwane w roku 2009 zarówno w
ramach programów unijnych jak też w ramach innych programów krajowych przez
Urząd Miasta Siedlce, jednostki organizacyjne Miasta Siedlce jak też inne jednostki z
terenu miasta Siedlce, które udzieliły odpowiedzi na nasze pismo.

W roku 2009 Miasto Siedlce ubiegało się o pozyskanie środków zewnętrznych na łączną
kwotę : 297 983 818,72 zł. i 240 096,- euro;
w tym: Urząd Miasta Siedlce 161 695 496,89 zł i 240 096,- EURO,

,

z tego: - środki unijne 139 564 325,50 zł. i 240 096 EURO;
- pozostałe środki zewnętrzne 22 131 171,39 zł.
Jednostki zewnętrzne ubiegały się o pozyskanie środków zewnętrznych na łączną kwotę
136 288 321,83 zł.
W 2009 roku Urząd Miasta Siedlce otrzymał i rozliczył środki zewnętrzne w wysokości
8 933 778,52 zł, w tym środki unijne w wysokości 5 278 203,11 zł oraz pozostałe środki
zewnętrzne w wysokości 3 655 575,41zł.
Jednostki miasta otrzymały i rozliczyły środki zewnętrzne w wysokości 11 472 441,06 zł.
W roku 2009 na listach rankingowych wstępnie zatwierdzonych do dofinansowania znalazły
się projekty z miasta Siedlce na łączną kwotę

199 736 411,75 zł i 137 096,- EURO,

w tym projekty Urzędu Miasta Siedlce na kwotę 108 997 631,67 zł i 137 096,- EURO
oraz projekty jednostek zewnętrznych na kwotę 90 738 780,08 zł.
Aktualnie w trakcie oceny są złożone w 2009 roku wnioski na łączną kwotę 46 116 576,70
zł, w tym Urząd Miasta 30 331 990,72 zł. oraz jednostki miasta 15 634 585,98 zł.
Nie otrzymały dofinansowania złożone w 2009 roku wnioski na łączną kwotę 7 259 900,- zł,
w tym Urząd Miasta 5 850 000,-zł. i 103 000,- EURO, jednostki miasta 1 409 900,- zł
W 2009 roku złożono wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki bądź kredytu na łączną
kwotę: 24 464 710,69 zł, w tym Urząd Miasta na kwotę: 7 432 095,98 zł oraz jednostki miasta
17 032 614,71 zł.
Szczegółowe informacje na temat pozyskanych i rozliczonych środków zewnętrznych
znajdują się w załączonej tabeli.

