
UCHWAŁA NR 193/987/2021 
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Tarnogórskiego w 2021 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego

Na podstawie art. 4 ust. 1, piet. 22 oraz art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz w związku z art.4 ust.l pkt.18, art. 15 ust. 2h i 2j 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057 ze zm.1’), rozdziału 10 pkt. 4 załącznika do uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu 
Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu 
Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 oraz rozdziału V 
pkt. 4 załącznika do uchwały nr 186/947/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 maja 2021 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w dziedzinie ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu 
uchwala:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 
2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z zestawieniem 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Krzysztofowi Łozińskiemu - Członkowi Zarządu Powiatu 
Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Przewodniczącej 
Zarządu Powiatu

Sel

"Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.
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Załącznik do uchwały Nr 193/987/2021

Zarządu Powiatu Tamogórskiego 

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zestawienie projektów dofinansowanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Powiatu Tamogórskiego w roku 2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego.

Lp. Oferent Nazwa zadania publicznego Wnioskowana 
kwota dotacji 

|zl)

Ilość 
przyznanych 

punktów

Wysokość 
przyznanej 
dotacji |zl|

1. Śląski Związek Pszczelarzy w' 
Katowicach Koło Pszczelarzy 

w Tarnowskich Górach

Ekologia i ochrona pszczół 2.000 38,8 2.000

2. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 

„Pomocna Dłoń” w 
Tarnowskich Górach

Bliżej pszczół- konkursy i warsztaty 1.440 38,8 1.440

3. Koło Łowieckie „Jeleń” w 
Będzinie z/s w Mierzęcicach

Odbudowanie obniżonego stanu 
populacji bażanta na terenach 

miejscowości Tąpkowice, Ossy, 
Niezdara. Zaangażowanie, edukacja 

dzieci i młodzieży 
w tym zakresie

2.500 32.2 1.560

4. Fundacja na Rzecz Dzieci 
„Miasteczko Śląskie”

Wykonanie badań narażenia 
środowiskowego dzieci na ołów na 
terenie wybranych gmin Powiatu 

Tamogórskiego wraz 
z działaniami pomocowymi oraz 
wyjazdami zdrowotnymi w 2021 

roku

10.000 31,6 3.000

5. Tarnogórskie Stowarzyszenie 
Hodowców Kanarków i 

Ptaków Egzotycznych z/s w 
Micdarach

Ochrona ptaków dziko żyjących 
poprzez aktywne tworzenie ich 

naturalnych siedlisk

5.000 29,0 900

6. Stowarzyszenie „ZYJ” Ochrona ekosystemu ekologicznego 
jakim jest Park Świcrklaniecki

2.000 25.4 600

7. Klub Turystyki 
Caravaningowej „GWAREK” 

Tarnowskie Góry

Zlot Caravaningowy „GWARK1 
2021" szlakiem dziedzictwa 
przyrodniczego i pomników 

przyrody powiatu tamogórskiego

2.500 24,8 500

SUMA 25.440 10.000

wz. Przewodniczącej 
Zarządu Powiatu
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