ZARZĄDZENIE NR 167/08
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia dotacji z budŜetu miasta Bielsk Podlaski organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2008 roku

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651), oraz cz. IV ust. 6
załącznika do Zarządzenia Nr 155/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca
2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2008 roku, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
niŜej wymienionym podmiotom:
1) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego – na realizację autorskiego
programu profilaktyki uzaleŜnień „Razem pokonamy trudności” przyznać dotację
w wysokości 13.940 zł;
2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. matki BoŜej z Góry Karmel – „Na wakacje bez nałogów
i promocję zdrowego stylu Ŝycia” przyznać dotację w wysokości 9.730 zł.
2. Dotacji w wysokości 23.670 zł udziela się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia,
rozdział 85154 § 2820 na wsparcie zadań, o których mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Udziela się dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących
terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym niŜej wymienionemu podmiotowi:
1) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski – na rehabilitację ruchową dzieci
niewidomych i słabo widzących ze sprzęŜoną niepełnosprawnością przyznać dotację
w kwocie 6.000 zł.
2. Dotacji wysokości 6.000 zł udziela się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 § 2820 na wsparcie zadań, o których mowa w ust. 1
§ 3. 1. Udziela się dotacji na realizację zadań zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, tj. dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej niŜej
wymienionym podmiotom:
1) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego – na realizację autorskiego
programu edukacji regionalnej „Bielsk Podlaski – moja mała ojczyzna” przyznać dotację
w kwocie 1.990 zł;
2) Miejskiej Bibliotece Publicznej na powierzenie zadania – wydanie publikacji „Dzieje
Miejskiej Biblioteki Publicznej” przyznać dotację w kwocie 1.275 zł;
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3) Związkowi Ukraińców Podlasia – na organizację konkursu piosenki ukraińskiej
„Z Pidlaskoji Krynici” przyznać dotację w kwocie 1.740 zł;
4) Stowarzyszeniu Muzeum małej Ojczyzny w Studziwodach na:
a) Wydanie pisma krajoznawczo – kulturalnego „Bielski Hostinieć” przyznać dotację
w kwocie 2.600 zł;
b) Wakacje z tradycją dziecięco – młodzieŜowe warsztaty etnograficzne przyznać dotację
w kwocie 1.500 zł;
c) Działalność zespołu folkloru tradycyjnego Białorusinów Ziemi Bielskiej „śemerwa”
przyznać dotację w kwocie 2.400 zł;
d) Organizację V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Wiosennego „Tam po majowuj
Rosi” przyznać dotację w kwocie 3.500 zł.
2. Dotacji w wysokości 13.730 udziela się w ramach działu 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 § 2820 na wsparcie i wysokości 1.275 zł na
powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1.
§ 4. Dokonując wyboru ofert dotowanych podmiotów uwzględniono przedsięwzięcia
wynikające z ofert zgłoszonych przez podmioty do realizacji w 2008 roku zadań w zakresie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,
na zadanie w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym
i chorym, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
tj. dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej, ich wartość
merytoryczną, w tym znaczenie w środowisku lokalnym, ocenę kalkulacji kosztów pod kątem
ich celowości, oszczędności oraz efektywności, efekty i doświadczenia w prowadzonej
dotychczasowej współpracy z samorządem, moŜliwości rzeczowe i kadrowe zapewniające
prawidłową realizację zadania oraz rzetelność i terminowość wykonywania powierzonych
zadań.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Oświaty i Kultury Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec
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