
Uchwała Nr 8/18/15 

Zarządu Powiatu Hajnowskiego 
 

z dnia 24 lutego 2015 r. 

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do 

Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej 

i sportu oraz turystyki i promocji powiatu  

 

 

 Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 3 ,,Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku" stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXXVI/252/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2015 roku", po przeprowadzeniu konkursów ofert na realizację zadania 

publicznego uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych w sferze kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z 

protokołami stanowiącymi załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały.  

 

§ 2. Szczegółowe zasady i warunki przekazania środków finansowych określi umowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

1. Mirosław Romaniuk        

2. Halina Surel                   

3. Agnieszka Jarmocik   

4. Joanna Kojło   

5. Mirosław Kulbacki     



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 8/18/15 

Zarządu Powiatu Hajnowskiego 

z dnia 24 lutego 2015 r. 

 

 

Protokół 

 

 

 W dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Do dnia 12 

lutego 2015 r. czyli upływu terminu składania ofert wpłynęło 14 ofert. Złożone oferty spełniły 

określone w ogłoszonym konkursie wymogi formalne. Zarząd Powiatu Hajnowskiego po 

rozpatrzeniu złożonych ofert uwzględniając opinię Komisji Konkursowej z dnia 19 lutego 2015 

roku postanawia udzielić dotacje na realizację zadań publicznych w sferze kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego następującym organizacjom pozarządowym: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce na organizację zadania ,,Prowadzenie Orkiestry 

Dętej oraz Zespołu Mażoretek w Hajnówce" w kwocie 15 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" na organizację zadania ,,XXXIV 

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" w kwocie 10 000,00 zł.  

3. Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej na organizację zadania ,,Spotkania 

z muzyką kameralną i organową'' w kwocie 4 000,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Kulturalne ,,Pocztówka” na organizację zadania VII Edycja 

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep - ,,Wertepowe strony Świata” w kwocie  

2 000,00 zł. 

5. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego na organizację zadania 

,,Piknik Rodzinny" w kwocie 1 000,00 zł. 

6. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej na organizację zadania ,,XX Festiwal Wielu 

Kultur i Narodów ,,Z wiejskiego podwórza" w kwocie 2 500,00 zł. 

7. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY na organizację zadania 

Nasza ławeczka – kultura wiejska atutem rozwoju regionu w kwocie 1 000,00 zł.  

8. Fundacja ,,Muzyka Cerkiewna” na organizację zadania XIII Białowieskie Integracje 

Artystyczne ,,Peretocze” w kwocie 1 500,00 zł 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 8/18/15 

Zarządu Powiatu Hajnowskiego 

z dnia 24lutego 2015 r. 

 

 

 

Protokół 
 

 

 W dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu. Do dnia 12 lutego 2015 r. czyli 

upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta spełniła określone w ogłoszonym 

konkursie wymogi formalne. Zarząd Powiatu Hajnowskiego po rozpatrzeniu złożonej oferty 

uwzględniając opinię Komisji Konkursowej z dnia 19 lutego 2015 roku postanawia udzielić 

dotację na realizację zadania publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu następującej 

organizacji pozarządowej: 

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce na organizację zadania ,,Organizacja 

imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego" w kwocie 5 000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr 8/18/15 

Zarządu Powiatu Hajnowskiego 

z dnia 24 lutego 2015 r. 

 

 

 

Protokół 
 

 

 W dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego w sferze turystyki i promocji powiatu. Do dnia 12 lutego 2015 r. 

czyli upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta spełniła określone w 

ogłoszonym konkursie wymogi formalne. Zarząd Powiatu Hajnowskiego po rozpatrzeniu złożonej 

oferty uwzględniając opinię Komisji Konkursowej z dnia 19 lutego 2015 roku postanawia udzielić 

dotację na realizację zadania publicznego w sferze turystyki i promocji powiatu następującej 

organizacji pozarządowej: 

1. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej” na organizację zadania 

,,Prowadzenie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej” w kwocie 16 000,00 zł. 

 


