
Zarządzenie Nr 212/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia 

dotacji podmiotowi działającemu w sferze pożytku publicznego z zakresu dofinansowania robót budowlanych, 

rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 

roku.  

 

                   

ZARZĄDZENIE NR 212/21 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

 z dnia 19 listopada 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi działającemu w sferze pożytku publicznego  

z zakresu dofinansowania robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia 

obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 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 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 

ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 

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

poz. 1057, z późn. zm.), § 8 pkt 10 załącznika do uchwały nr XVIII/48/20 Rady Miasta Biała 

Podlaska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021  

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 4909, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/66/21 

Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2021, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Dotację na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie poprzez dofinansowanie robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej  

i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 r. - dział: 

853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: 85395 - pozostała 

działalność w kwocie 129 000,00 zł przeznacza się Stowarzyszeniu Polski Związek 

Głuchych na realizację zadania pt. „Oswoić ciszę”.  

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

przedmiot dotacji oraz sposób jej rozliczenia. 

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

i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Biała Podlaska,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska.  

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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