
zARzADzENrn xn ./Ll.9....lzz
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia )19. grudnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych
w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzieiy

pn. ,,Wypoczynek zimowy dzieci i mlodzie2y szkolnej - Ferie 2023"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie grninnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.t'1 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1327 ze zin.z\. zarz4dzam, co nastgpuje:

$r.

l. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych w zakresie wypoczynku
dzieci i mlodzieLy pn. ,,Wypoczynek zimowy dzieci i mlodzie|y szkolnej Feie 2023".

2. Informacja o rozstrzygnigciu konkursu, o kt6rym mowa w ust. l, zawieraj 4ca wykaz
oferent6w bior4cych udzial w konkursie, nazwg zadania publicznego oraz wysokoS6
przyztanych Srodk6w publicznych, stanowi zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia.

$2.

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

PREin't)t..\1 .{sT.{

dr hab. Ta Tnrskolaski

I Zmiany t€kstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005 i 1079 i 1561
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1812.
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ZatEcznlk do ZARZADZENIA NR. . .l:!.19 . . . . .tzz
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dniaffi. grudnia 2022 r.

Informacja
o rozstrzygnigciu otwartego konkursu ofert na realizacjq zadari publicznych

w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzieiy

pn. ,,Wypoczynek zimowy dzieci i mlodzieiy szkolnej - Ferie 2023"

Lp Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego
WysokoSi przyznanych

Srodk6w publicznych

p6lkolonie (stale grupy dzieci uczgszczajlce na zajgcia w okreslonym czasie, realizuj4ce program pod

opiekq wYchowawcY)

I

Stowarzyszenie PnYjaci6l Dzrecr
i MlodzieZy NiepelnosPrawnej

.,Razem moZerny wigcej"
w Bialyrnstoku

Feie 2023 2 900.00 zt

2
Krajowe Towarzystwo AutYZmu
Oddzial w Bialymstoku

P6lkolonie terapeutyczne,,Odwa2nie
przez Zycie - F eile 2023"

4 000,00 zl

3

Stowarzyszenie WsPierania
AktpvnoSci NiepelnosPrawnYch
Intelektualnie,,AKTYWNf '

P6lkolonie zimowe ,,Na Piasta" 4 900,00 zl

4
Stowarzyszenie GimnastYki
Artystycznej Bialystok (SGA
Bialystok)

Wypoczynek zimowy, P6lkolonie
gimnastyczne w Bial)rynstoku,
Organizacja zajgd maj4cych na celu
prawidlowy rozwol frzycznY i
psychiczny z uwzglgdnieniem dzialan

skierowanych do dzieci i mlodzie2y

2 t00,00 z\

Kolonie biwaki i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty/wgdr6wki z wykorzystaniem bazy

noclegowej oraz aktf nym programem)

I
Stowarzyszenie,,WsP6lne dobro
- wsp6lny cel"

Ob6z wypoczynkowo - szkoleniowY
pn.,,Zimowisko muzY czte"

16 100,00 zl

2
Zwi4zek Harcerstwa Polskiego,
Chor4giew Bialostocka

WARTOSCI, ktore daja moc
Harcerska Akcja Zimowa 2023

0,00 zl

iil

Razem p6lkolonie: i3 900,00 zl



0,00 zl

Centrum Zr6wnowaZonego Rozwoju.

,,Okrqgly st6l dla PuszczY

Bialowieskiej".
www. FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.Pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival. Eu

3
Fundacja Instl'tut Bialowieski,
Bialystok

16 100,00 zlRazem kolonie:

30 000,00 zlOg6iem:

PREZYDENT IASTA

dr hab. Trasktktski
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