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ZARZĄDZENIE NR 3/21 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie  udzielenia  dotacji  podmiotom  działającym w sferze pożytku publicznego 

na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury,  kultury fizycznej  oraz turystyki                  

i krajoznawstwa w 2021 r. 
 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 

11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057), oraz uchwały nr XX/57/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2020 r.          

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2020 r. - zarządza się, co 

następuje: 
 

 

    § 1. Dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział - 92605                  

w kwocie - 1 164 000 zł przeznacza się  na zadanie „wpieranie szkolenia i współzawodnictwa 

sportowego w różnych kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 

sportowych, w tym  z udziałem osób niepełnosprawnych” następującym podmiotom: 
 

 

1) Klub Sportowy AZS-AWF w Białej Podlaskiej – 250 000 zł w tym  na sekcje:  piłki ręcznej 

mężczyzn, piłki siatkowej kobiet, podnoszenia ciężarów, pływania; 

 

2) Klub Sportowy AZS-AWF w Białej Podlaskiej – 10 000 zł na sekcję:  lekkiej atletyki,; 

 

3) Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” w Białej Podlaskiej – 70 000 zł na sekcje: akrobatyki 

sportowej, lekkiej atletyki, taekwondo ITF;  

 

4) Klub Sportowy „Fight Point” w Białej Podlaskiej – 4 000 zł na sekcję kickboxingu; 

 

5) Szkolny Klub Sportowy „Szóstka” w Białej Podlaskiej – 30 000 zł na sekcję  siatkówki      

dziewcząt;       

 

6) Akademia Piłkarska „Top 54” w Białej Podlaskiej – 150 000 zł na sekcję piłki nożnej  

chłopców;                           
 

7) Uczniowski Klub Sportowy „Serbinów” w Białej Podlaskiej – 30 000 zł na sekcję siatkówki  

chłopców;       

 

8) Bialskie Stowarzyszenie Koszykówki „Kadet” w Białej Podlaskiej – 45 000 zł na sekcję  

koszykówki dziewcząt i chłopców; 

 

9) Uczniowski Klub Sportowy „Pionier PSW” w Białej Podlaskiej – 5 000 zł na sekcję piłki 

nożnej dziewcząt;  

 

10) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Białej Podlaskiej – 50 000 zł na sekcję piłki  

ręcznej chłopców;         

 

11) Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” w Białej Podlaskiej – 12 000 zł na sekcję  

siatkówki dziewcząt; 

 

12) Klub Biegacza „Biała Biega” w Białej Podlaskiej – 20 000 zł na Rodzinny Piknik Biegowy; 
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13) Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w Białej Podlaskiej – 450 000 zł na sekcję piłki nożnej 

mężczyzn;   

 

14) Uczniowski Klub Sportowy „Kraszak” w Białej Podlaskiej – 4 000 zł na sekcję pływania; 

 

15) Bialski Klub Karate Kyokushin w Białej Podlaskiej – 10 000 zł na sekcję karate; 

 

16) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Lobos” w Białej Podlaskiej – 2 000 zł na sekcję piłki 

nożnej  oraz 4 000 na sekcję brazylijskiego Jui Jitsu; 

 

17) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka plus” w Białej Podlaskiej – 15 000 zł na sekcję piłki 

nożnej dziewcząt; 

 

18) Akademia Techniki „Champion” w Białej Podlaskiej – 3 000 zł na sekcję piłki nożnej. 
 

    

 § 2. Dotacje na wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i imprez 

sportowych rozdział – 92601 – w kwocie 120 000 zł  przeznacza się następującym podmiotom: 
 

   1) Akademia Piłkarska „TOP 54” w Białej Podlaskiej – 120 000 zł na przygotowanie obiektów 

sportowych przy ul. Zdanowskiego.…………………………………..…………………………………………………………… 

 

     § 3. Dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania „promocja turystyki,  

   w tym organizacja imprez turystycznych” -  rozdział - 63003  w kwocie – 22 000 zł przeznacza    

się następującym podmiotom: 

 

1) Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Białej Podlaskiej  

      - 2 000 zł na udział w zlocie w Poznaniu oraz rajdzie w Krakowie; 

 

  2) Chorągiew Lubelska ZHP – 12 000 zł na imprezę turystyczną pn. „Z górki z wiatrem – 

harcerze nie znają ograniczeń”; 

 

3) Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Białej Podlaskiej          

 – 8 000 zł na imprezę turystyczną, pn. „Zwiedzamy Polskę i nie tylko”; 

 

     § 4. Dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                   

i dziedzictwa narodowego „wspieranie inicjatyw kulturalnych, m.in.: festiwali, wystaw, konkursów, 

warsztatów oraz przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa narodowego w tym  z udziałem 

osób niepełnosprawnych oraz realizacja przedsięwzięć w zakresie tworzenia i upowszechniania 

kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców” - rozdział 92105 w kwocie – 37 000 zł  

przeznacza się na wspieranie realizacji zadań następującym podmiotom:                 

 

1) Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe – 10 000 zł na organizację XX Międzynarodowy 

Podlasie Jazz Festival; 

 

2) Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe – 10 000 zł na organizację  XIV Międzynarodowy 

Biała Blues Festival; 

 

3) Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom       

o Pokrewnych Zaburzeniach “Wspólny Świat”  - 7 000 zł na organizację Festiwal “Słońce         

w każdym”.  

 

4) Zespół Tańca Ludowego „Biawena” – 10 000 zł na organizację jubileuszu 45 – lecia 

Stowarzyszenia Zespołu Tańca Ludowego „Biawena”; 

 

   § 5. Dotacja udzielona zostanie po  podpisaniu  stosownej  umowy zawierającej  szczegółowy  

przedmiot  dotacji  oraz  sposób  jej  rozliczenia. 

 

   § 6. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury             

i Sportu. 
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   § 7. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

   § 8. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania.          
 

 

 

    

    

 PREZYDENT MIASTA 

                      /-/ 

               Michał Litwiniuk 

 


