
Biała Podlaska, 11 stycznia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

wyników otwartego konkursu na wspieranie  realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku

Lp. Nazwa podmiotu, nr oferty z dnia.. Nazwa lub tytuł zadania Uwagi 
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10 Piłka siatkowa dziewcząt - od smyka do zawodnika
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13 Chodzę Bo Lubię Biała Podlaska
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14 Biegam Bo Lubię Biała Podlaska
0

15

16

17

18

19

20

21

22 0

Razem:

1

Razem:

1 0

2 Spotkaj się z przyrodą

3
Zwiedzamy Polskę i nie tylko

4 Wycieczka do Wrocławia

5
Szlakiem Turystyczno-Krajoznawczym Warmii i Mazu

Razem:

Nazwa zadania: wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez sportowych, w tym z udziałem 
osób niepełnosprawnych
– plan 1 670 000 zł

Przyznana dotacja 

SKS "Szóstka" TPS,
z dn. 13.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych  w piłce siatkowej dziewcząt

40 000

BSK "Kadet",
z dn. 15.12.2022 r.

Koszykówka dziewcząt i chłopców - wspieranie szkolenia i 
współzawodnictwa sportowego, udziału i organizacji imprez sportowych.

50 000

UKS "Kraszak",
z dn. 14.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 
uzdolnionej w  pływaniu 5 000

MKS "Podlasie",
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w piłce nożnej mężczyzn (seniorzy)

650 000

MKS "Podlasie",
z dn. 16.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w piłce nożnej grup młodzieżowych

200 000

UKS "Serbinów",
z dn. 16.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w tym z udziałem osób niepełnosprawnych w  piłce siatkowej chłopców

40 000

AKPR AZS AWF,
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz wspieranie 
udziału i organizacji imprez sportowych zespołu piłki ręcznej mężczyzn - 
AKPR AZS AWF Biała Podlaska Sp. z o.o.

300 000

KS AZS AWF,
z dn. 15.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w sekcjsch sportów indywidualnych: lekkiej atletyki, pływania i podnoszeniu 
ciężarów  Klubu Sportowego AZS-AWF Biała Podlaska

40 000

UKS "Olimpia",
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych  w piłce ręcznej mężczyzn.

70 000

UKS "Jagiellończyk",
z dn. 19.12.2022r. 30 000

KB "Biała Biega",
z dn. 19.12.2022 r.

Wspieranie organizacji imprez biegowych w 2023 roku - 12 Rodzinny 
Piknik Biegowy Biała Biega 25 000

MKS "Żak",
z dn. 16.12.2022r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w akrobatyce 
sportowej, lekkiej atletyce i taekwondo ITF

90 000

Fundacja Wychowanie przez Sport
z dn. 19.12.2021 r

Fundacja Wychowanie przez Sport
z dn. 19.12.2021 r

UKS "Piątka plus",
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych, w tym  z udziałem osób niepełnosprawnych

20 000

Bialski Klub Karate Kyokushin Wataha,
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie  współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie dzieci i 
młodzieży w Karate Kyokushin

15 000

KS Fight Point
z dn. 19.12.2022r.

wspieranie współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia dzieci i 
młodzieży w Kickboxingu

8 000

Akademia Techniki  CHAMPION
z dn. 19.12.2022 r.

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki nożnej 15 000

Akademia Sportu AS-LFA
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych, w tym  z udziałem osób niepełnosprawnych

5 000

Akademia Sportu AS-LFA
z dn. 19.12.2022 r.

wspieranie współzawodnictwa sportowego i szkolenia dzieci, młodzieży i 
dorosłych w Brazylijskim Jui Jitsu 5 000

UKS Pionier PSW
z dn. 19.12.2022 r.

wsparcie szkolenia młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w piłce 
nożnej i pływaniu

3 000

Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej
z dn. 19.12.2022 r.

Organizacja Mistrzostw Polski Junioróww skokach na trampolinie, ścieżce 
akrobatycznej i mini trampolinie

1 611 000

Nazwa zadania: wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i imprez sportowych
- plan 120 000zł.

MKS "Podlasie",
z dn. 16.12.2022 r.

wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i 
imprez sportowych przy ul . Zdanowskiego                                           

120 000

120 000

Nazwa zadania: Promocja turystyki, w tym promocja imprez turystycznych
- plan 25 000 zł

Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych,
z dn. 19.12.2022 r.

Promocja turystyki, w tym organizacja imprez turystycznych- ogólnopolski 
zlot w Poznaniu oraz ogólnopolski rajd w Krakowie

Chorągiew Lubelska ZHP
z dn. 19.12.2022 r.

10 000

Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego,
z dn. 15.12.2022 r.

10 000

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie "Amazonki"
z dn. 15.12.2022 r.

2 000

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Prosta"
z dn. 19.12.2022 r.

3 000

25 000



1 XVI  Międzynarodowy Biała Blues FesJval

2 XXI Międzynarodowy Podlasie Jazz FesJval

3

4

FesJwal "Słonce w każdym"  V edycja

5
Pastorałki i kolędy Podlasia - album studyjny

6
"Energia do działania" cykl warsztatów twórczych

Razem:

PREZYDENT  MIASTA

/-/

Michał Litwiniuk

Nazwa zadania: W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
wspieranie inicjatyw kulturalnych, m.in.: fesJwali, 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
- plan 60 000 zł

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe
z dn. 19.12.2022 r.

12 000

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe
z dn. 19.12.2022 r. 12 000

Fundacja Kreacja Magia Rąk
z dn. 19.12.2022 r.

Wspieranie inicjatyw kulturalnych w formie konkursu 
bożonarodzeniowego " Kolędy Przedszkolaków" - edycja 2023

2 000

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom 
Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom
o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat"
z dn. 19.12.2022 r.

5 000

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Podlasie 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
z dnia 19.12.2022 r

15 000

Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego,
z dn. 19.12.2022 r.

5 000

51 000

Wnioskodawcy proszeni są o niezwłoczne złożenie w Referacie Kultury i Sportu  Urzędu Miasta (pok. 309) aktualizacji harmonogramu oraz kalkulacji wraz ze źródłem 
finansowania (zgodnie z drukiem oferty) celem zatwierdzenia i przygotowania umów na wspieranie realizacji zadań. Należy podać również aktualny nr konta bankowego 
podmiotu. Ostateczny termin złożenia aktualizacji upływa w dniu 23 stycznia br. do godz. 15:30. Jednocześnie informuję, że wydatki z przyznanej dotacji mogą być 
ponoszone od dnia podpisania umowy. Nie złożenie w wyznaczonym terminie aktualizacji równoznaczne jest z rezygnacją z realizacji zadania. Ze środków 
przyznanych w ramach dotacji koszty obsługi administracyjnej nie mogą przekroczyć 10%  a w zadaniu „wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w 
różnych kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez sportowych, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych”  koszty wynagrodzenia 
kadry trenerskiej nie mogą przekroczyć 25%.


