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OB N I Ż EN I E  C Z YN SZ U  
 

Prezydent Miasta podjął decyzję, iż organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność w lokalach użytkowych będących własnością Miasta 

Bielska-Białej mogą otrzymać wsparcie polegające na obniżeniu czynszu 

dla tych organizacji, które wykażą, że w związku ze stanem epidemii wystąpiły 

ograniczenia prowadzonej przez nie działalności i złożą stosowny wniosek. 

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czynsz może zostać 

obniżony na podstawie aneksu do umowy najmu do kwoty 1 zł netto za 

lokal miesięcznie. Obniżki czynszu obowiązywać będą przez okres 3 

miesięcy począwszy od kwietnia br., chyba, że stan epidemii zostanie 

wcześniej zniesiony.  
 

Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą mogą 

również skorzystać z obniżenia czynszu najmu - szczegóły w Zarządzeniu Prezydenta Miasta  

z 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta 

Bielska-Białej w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi  

z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

 

➢ Dodatkowe informacje: 

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/bedzie-nizszy-czynsz-dla-organizacji-pozarzadowych 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Dział Lokali Użytkowych i Windykacji,  
ul. Lipnicka 26 
tel.: 33 / 499 0 640, 33 499 0 644 
e-mail: jkowalcze@zgm.eu 

 

ELASTYCZNOŚĆ W REALIZOWANIU I  ROZLICZANIU  

ZADAŃ PUBLICZNYCH  
 

W okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  

stanu epidemii  oraz w terminie  30 dni następujących po ich odwołaniu organ 

administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego 

organizacjom pozarządowym, jest uprawniony do przedłużenia terminu na 

złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz 

rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego  

z pominięciem terminów wynikających z ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  

o finansach  publicznych,  a także do uznania za uzasadnione wydatków 

poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego 

zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności 

związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W przypadku, o którym 

mowa powyżej, niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie,  

na podstawie której zlecono realizację zadania, nie będzie skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania 

publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi. 

 

➢  Dodatkowe informacje: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości  

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   

tel. 33/ 497 1 633, 497 1 638, 497 1 621. 

e-mail: ngo@um.bielsko.pl 

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/bedzie-nizszy-czynsz-dla-organizacji-pozarzadowych
mailto:jkowalcze@zgm.eu
mailto:ngo@um.bielsko.pl


 

 

WSPARCIE DORADCZE 
 

Przedstawiciele bielskich organizacji mają możliwość skorzystania  

z bezpłatnego doradztwa księgowego oraz prawnego, które może  

być szczególnie pomocne w interpretacji nowych przepisów „Tarczy 

Antykryzysowej” oraz wypełnianiu formularzy i wniosków koniecznych  

do otrzymania wsparcia finansowego. W celu uzyskania porady ekspertów  

z powyższych dziedzin należy skontaktować się z pracownikami Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 

 

➢ Dodatkowe informacje: 

Centrum Organizacji Pozarządowych 

pl. Opatrzności Bożej 18 

tel. 33/ 497 0 790,  

e-mail: cop@um.bielsko.pl 

 

 

KONKURS OFERT NA WKŁAD  WŁASNY  
 

Istotnym wsparciem finansowym dla organizacji może być dotacja 

na pokrycie wkładu własnego w projektach finansowanych  

ze środków spoza budżetu Miasta Bielska-Białej. Konkurs w tym 

zakresie zostanie niebawem ogłoszony, co pozwoli organizacjom 

pozyskać finansowanie wkładu własnego w przedsięwzięciach,  

na których realizację aplikują w innych podmiotach czy instytucjach. 

 

➢ Dodatkowe informacje: 

Centrum Organizacji Pozarządowych 

pl. Opatrzności Bożej 18 

tel. 33/ 497 0 790,  

e-mail: cop@um.bielsko.pl 

 

 

ZADANIA ZLECANE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM  
 

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację zadań publicznych, które 

będą związane z ograniczaniem społecznych skutków epidemii. Projekt powinien uwzględnić uwarunkowania 

związane z obowiązującym stanem pandemii epidemii. 

 

➢ Dodatkowe informacje: 
 

Centrum Organizacji Pozarządowych 

pl. Opatrzności Bożej 18 

tel. 33/ 497 0 790,  

e-mail: cop@um.bielsko.pl 
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości  

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   

tel. 33/ 497 1 633, 497 1 638. 

e-mail: ngo@um.bielsko.pl 

mailto:cop@um.bielsko.pl
mailto:cop@um.bielsko.pl
mailto:cop@um.bielsko.pl
mailto:ngo@um.bielsko.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


