
Biała Podlaska,  5 stycznia 2021 roku. 

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 2021 roku. 

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

Lp. Nazwa podmiotu, nr wniosku Nazwa lub tytuł zadania Przyznana dotacja  Uwagi  

1 

SKS "Szóstka" TPS,    wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych  w piłce siatkowej dziewcząt 30 000   

2 

BSK "Kadet",     wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych, w tym  z udziałem osób niepełnosprawnych w 
koszykówce dziewcząt i chłopców 

45 000   

3 
UKS "Kraszak",   wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży uzdolnionej w  pływaniu 4 000   

4 

MKS "Podlasie",       wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w piłce nożnej mężczyzn 450 000   

5 

AP "TOP-54",    wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w piłce nożnej chłopców 150 000   

6 

UKS "Serbinów",      wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w siatkówce chłopców 30 000   

7 

KS AZS AWF,     wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w sekcjach sportów indywidualnych:podnoszenia 
cięzarów i pływania oraz gier zespołowych: piłki ręcznej mężczyzn i 
piłki siatkowej kobiet -  Klubu Sportowego AZS AWF Biała Podlaska.  

250 000   

8 

KS AZS AWF,     wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych w sekcji lekkiej atletyki w poszczególnych blokach Klubu 

Sportowego AZS-AWF Biała Podlaska 10 000 

  

9 

UKS "Olimpia",     wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych  w piłce ręcznej chłopców 50 000 

  

10 UKS "Jagiellończyk",     gramy w siatę zimą i latem 12 000   

11 

KB "Biała Biega",         wspieranie organizacji imprez biegowych w 2021nroku - 10 

Jubileuszowy Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega 
20 000   

12 

MKS "Żak",     wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 
sportowych, w tym  z udziałem osób niepełnosprawnych w 
akrobatyce sportowej, lekkiej atletyce i taekwondo ITF 

70 000   

13 

UKS Pionier PSW  wsparcie szkolenia młodzieżowych drużyn  UKS Pionier PSW Biała 
Podlaska w piłce nożnej kobiet 

5 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 



14 
UKS "Piątka plus",   wpieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego  w różnych 

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

15 000   

15 

Bialski Klub Karate 

Kyokushin,  

wspieranie współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia dzieci i 
młodzieży w Karate Kyokushin 

10 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 

16 

KS Fight Point  wspieranie współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia dzieci i 
młodzieży w Kickboxingu 

4 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 

17 

Akademia Techniki  

CHAMPION   

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych 
kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez 

sportowych, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych 
3 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 

18 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej LOBOS   

Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej 

2 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 

19 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej LOBOS   

Organizacja zajęć sportowych z Brazylijskiego Jui Jitsu 

4 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 

   Razem: 1 164 000   

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

1 

AP "TOP-54",    z dn. 

11.12.2020 r. 

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

120 000   

    Razem: 120 000   

   

  
 

Nazwa zadania: Promocja turystyki, w tym promocja imprez turystycznych                                                                                                                                                                                              

- plan 28 000zł. 

1 

Polskie Towarzystwo 

Schronisk Mlodzieżowych,   

Promocja turystyki, w tym promocja imprez turystycznych- 

ogólnpolski zlot w Poznaniu oraz ogólnopolski rajd w Krakowie 
2 000   

2 Chorągiew Lubelska ZHP   Z górki z wiatrem - harcerze nie znają ograniczeń 12 000   

3 

Nadbużański Oddział 
Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego,   

Zwiedzamy Polskę i nie tylko 

8 000   

  
 

Razem: 22 000   

     Nazwa 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                                                                                                                                                                  
- plan 60 000zł. 

1 
Bialskopodlaskie 

Stowarzyszenie Jazzowe  

XIV  Międzynarodowy Biała Blues Festival 
10 000   

2 
Bialskopodlaskie 

Stowarzyszenie Jazzowe   

XX Międzynarodowy Podlasie Jazz Festival 
10 000   



3 

Stowarzyszenie Zespół 
Tańca Ludowego "Biawena"    

Organizacja jubileuszu 45 – lecia Stowarzyszenia Zespołu Tańca 
Ludowego „Biawena” 

10 000   

4 

Stowarzyszenie Pomocy 

Mlodziezy i Dzieciom 

Autystycznym oraz 

Młodzieży i Dzieciom o 
Pokrewnych Zaburzeniach 

"Wspólny Świat"   

Festiwal "Słonce w kazdym"   

7 000 

oferta 

dopuszczona do 

drugiego etapu po 

uzupełnieniu 
braków formalnych 

  
 

Razem: 37 000   

Wnioskodawcy proszeni są o niezwłoczne złożenie w Wydziale Edukacji, 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 równiez aktualny nr konta bankowego podmiotu. Ostateczny termin złożenia 
aktualizacji upływa w dniu 22 stycznia br. 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%. 

PREZYDENT  MIASTA 

                /-/ 

    Michał Litwiniuk 


