ZARZĄDZENIE NR 455/10
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budŜetu miasta Bielsk Podlaski organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2010 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, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146),
art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738) oraz cz. IV ust. 6
załącznika do Zarządzenia Nr 442/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Udziela się dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, w tym
organizowanie działań na rzecz chorych i niepełnosprawnych niŜej wymienionemu
podmiotowi:
1) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski – na „Rehabilitację ruchową dzieci
niewidomych i słabo widzących ze sprzęŜoną niepełnosprawnością w Bielsku Podlaskim”
w wysokości 6.000 zł.
2. Dotacji w wysokości 6.000 zł udziela się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 § 2820 na wsparcie zadań, o których mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej niŜej
wymienionym podmiotom:
1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na „Pomoc materialną”
w wysokości 1.000 zł;
2) Stowarzyszeniu Bank śywności w Suwałkach – na „Pomoc rodzinom i osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wspieranie działań na rzecz
wyrównywania szans tych osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb”
w wysokości 2.000 zł.
2. Dotacji w wysokości 3.000 zł udziela się w ramach działu 852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85295 § 2820 na wsparcie zadań, o których mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Udziela się dotacji na realizację zadań w zakresie wspierania kultury fizycznej
i sportu, w tym organizację imprez sportowych, zawodów i widowisk niŜej wymienionym
podmiotom:
1) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” sekcja koszykówki męskiej - na „Wspieranie
rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizacja i uczestnictwo
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w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz
działalność sekcji piłki koszykowej BKS” w wysokości 125.000 zł;
2) Klubowi Tenisa Stołowego – „Szkolenie i prowadzenie druŜyny tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” w wysokości 8.000 zł;
3) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” - na Integracyjny Bieg
Szlakiem Jagiellońskim ulicami Bielska Podlaskiego połączony z VIII zawodami
sportowymi osób niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego oraz wystawą pod hasłem „Dla
zdrowia” w wysokości 2.000 zł;
4) Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” – na „Prowadzenie pozaszkolnych
zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja
pierwszego ponadlokalnego turnieju dziecięcej koszykówki w Bielsku Podlaskim,
całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Koszykówki, organizacja letniego
obozu rekreacyjno – sportowego” w wysokości 2.000 zł.
2. Dotacji w wysokości 137.000 zł udziela się w ramach działu 926 – Kultura fizyczna
i sport, rozdział 92695 § 2820 na wsparcie zadań, o których mowa w ust. 1.
§ 4. Dokonując wyboru dotowanych podmiotów uwzględniono
wynikające z ofert zgłoszonych przez podmioty do realizacji w 2010 roku:

przedsięwzięcia

- w zakresie ochrony zdrowia, w tym organizowanie działań na rzecz chorych
i niepełnosprawnych,
- w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
- w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, w tym organizację imprez
sportowych, zawodów i widowisk
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,
moŜliowści 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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