
ZARZ,{DZENIE NR t4l /21

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia ......28..tma$*<...2021 r.

rv spran'ie rozstrz.r'gnigcia
w dzicdzinie turystr ki i

otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznl'ch

krajoznawstwa, pn. Promocja i prezentacja walorriw

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca I 990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. tJ. z 2020 r. poz.713 z p6in. zm.tl i art. l5 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci poz)tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U' z 2020 r' poz 1057

z p62n. 2m.21 zarz4dzam. co nastgpuje:

$l
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych w dziedzinie

turystyki i krajoznawstwa, pn. Promocja i prezentacja walor6w turystycznych Miasta

Bialystok, planowanych do realizacji w 2021 roku" w okresie od 1 czerwca do 30

listopada.
Informacja o rozstrzygnigciu konkursu, o kt6rym mowa w ust. 1 zawiera wykaz

oferent6w i ofert bior4cych udzial w konkursie oraz wysokoS6 przyznanych 6rodk6w

publicmych i stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

turystycznych Miasta Bial"vstok, planowanl'ch do realizacji w 2021 roku, rv okresie odl
czerwca do -10 listopada.

s2
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

PREZYDE IASTA

dr hab

).

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostat) ogloszone w Dz' U ' 22020 t poz' 1378

' Zmiany tekstu ]ednolire[o wy-mienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz'tJ' z 2019 r' poz' 2020'

Trusk<tloski





Zal4cznlk do Zarz4dzeniaNr.. [.,{&.....12 I
Prezl denta M iasta Bialegostoku

z dnia ..2.8..*i*.. 202 I r.

Informacja
o rozstrrygnigciu otwartego konkursu ofert na realizacjg zadai publicznych
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, pn. Promocja i prezentacja walor6w
turystycznych Miasta Bialystok, planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od I
czenvca do 30 listopada.

TA

Lp.

Nazwa zadania

Prryznana
wlsokoS6

dotacji (x' zl)
/Ocena

formalna

I

Fundacja.,Moje Podl@sie.
Nowoczesne. Kreatywne.

Tw6rcze."
Bialystok z drona w 360 stopni Negatywna

Storvarzyszen ie,,D orzecze" Kulinarny szlak darvnego BidgCSqgku 30 000,00

) Bia{ostocka Organizacja
Turystyczna

f)rganizacja przedsigwzig6 promuj4cych
atrakcie turystyczne Bialeg ostoku (...)

Negatywna

4

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Kraj oznawcze

Regionalny Oddzial w
Bialymstoku

.15 000.00

5
Zwiedzaj Bialystok-pieszo, rowerem, z

okien ,,o96rka"
30 000.00

6 Fundacja Ins6.tut Bialowieski

Centrum Zr6wnowa2onego Rozwoj u.

"Okr4gty st6l dla Puszcr,'"
Bialowieskiei ".

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.Pl

www.FestiwalZubra.Pl
www.ForestFestival.Eu

Negatywna

Truskolaski

PREZYDENT

Nazwa oferenta

2

Bialostockie szlaki turystyczne

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Kraj oznaw cze

Regionalny Oddzial w
Bialymstoku
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