UCHWAŁA NR .5.~./2021
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 15 Iutego 2021 r.

w sprawie: udzielenia podmiotom wylonionym w drodze otwartego konkursu ofert
dotacji na rea]izację zadań pub]icznych w zakresie: turystyki i krajoznawstwa na
2021 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) art. 5 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art.15 ust. 2g, 2h i 2j

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2020.1057 z późn.zm.), uchwały nr VI/24/205/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:
§1

Udziela dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na
2021 r. podmiotom określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza Kierownikowi Biua ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i
Turystyki.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalącznik nr 1 do Uchwaly nr 52 /2021
z dnia 15 lutego 2021 r. ws. udzielenia

podmiotom wylonionym w drodze otwartego
konkursu ofert dotacji na realizację zadań
publicznych w zakresie: turystyki i
krajoznawstwa na 2021 r.

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu f«usPAł. z. Aro/.oz««wsbi;«, którym
udziela się na 2021 r. dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego
l.p.

Nazwa Zadania

Nazwa Organizacji

Kwota dotacji[zl]

Powierzenie zadania publicznego
1.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział PTTK
„Podbeskidzie"
w Bielsku-Białej

Wytyczanie, znakowanie iutrzymaniegórskichszlakówturystycznych
12 500,00

Wsparcie zadania publicznego

1.

Ochotnicza Straż Pożarna Bystra

2.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział PTTK
„Podbeskidzie"
w Bielsku-Białej

3.

Fundacja Pomocy Osobom z
Autyzmem Spektrum A

RAZEM :

Rodzinny Rajd Rowerowy2021

XIX Powiatowy Jesienny
Rajd „Brązowego Liścia"

Z mapą w Polskę -edycja IV

7 000,00

13 000,00

5 500,00

38 000,00

