
ZARZADZENTE NR ./p!fu../21
PREZYDENTA

z dnia
ASTA BIAI,EGOSTOKU
grudnia 2021 r.

MI
1u

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.IJ.22021 r. poz. 1372 ze zm.)t, oraz na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz),tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2O20 r.
poz. 1057 re zm.l2 zarzqdzarn. co nastgpuje:

w sprawie rozstrz.vgnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych
z zakresu pomocy spolecznej na 2022 rok

$2
Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym wraz
z nazw4 zadaria pr;}licznego. nysokoSci4 przyznanych Srodk6w publicznych oraz liczb4
uzyskanych punkt6w, stanorvi zaL4cznik do niniejszego zarz4dzenia.

$3
Podstaw4 przekazania dotacji bEdzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego
zawarta pomigdzy Miastem Bialystok a wylonionymi oferentami, kt6rym przyznano Srodki
publiczne na realizacjg zadania publicznego.

$s
Wykonanie zarz4dzenia powierzam ZastEpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu
realizacjq zadah w zakresie pomocy spolecznej, Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi
Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie rv Bialymstoku.

l Zmiany tekstu j edno litego uymienionej ustauy zosta$ ogloszone w Dz. lJ.z202lr.poz. 1834.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2021r. poz. I038, 1243, 1535

$r
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych z zakresu pomocy
spolecznej na 2O22 rok ogloszony zarz4dzeniem nr 4812021 Dyrektora Miejskiego OSrodka
Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogloszenia otwartego
konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych z zakresu pomocy spolecznej w 2022 r. pn.:

l) ,,Swiadczenie uslug opiekuriczl'ch w' mieiscu zamieszkania, obeimuiqcych pomoc
w zaspokaianiu codziennych potrzeb 2yciowych, opiekg higieniczn4, zalecon4
przez lekarza pielggnacjg oraz w miarg mo2liwoSci, zapewnienie kontakt6w
z otoczeniem"l

2) ,,Swiadczenie specj alistycznvch uslug opiekur6Lcrych w miejscu zamieszkania dla
os6b z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczeg6lnych potrzeb
wynikajqcl'ch z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawnoSci".

$4
Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie [nformacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w Biuletynie Inlormacii Publicznej Miejskiego Oirodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl i na stronie intemetowej Miejskiego
O5rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku www.mopr.bialvstok.pl, tablicy ogloszeri
w siedzibio Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku oraz platfbnnie Witkac.pl.



$6
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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zrlqczllik do zARzA DZEN IA rin,l9-U/vzr

fff,'q"fo'SH,L1'o"n
z dnia 1.1. grudnia 2021 r.

Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym wraz
z naztrt4 zadania publicznego, wysokoSciq prryznanych Srodk6w publicznych oraz liczb4

uzyskanych punkt6w

Po zapoznaniu sig z opini4 \ yrazon4 przez Komisjg konkursowq. powolanq zarz4dzeniem
w 5412021 Dyrektora Mie.iskiego O(rodka Pomocy Rodzinie w Biaiymstoku z dnia
26 listopada 2021 r. w sprawie por,"'olania Komisji konkursowej w celu opiniowania oferl
zioZonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjE zadah publicznych z zakresu
pomocy spolecznej na 2022 rok oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej.
zatwierdzam wysokoSi przl znanych kwot na powierzenie realizacji nastgpuj4cych zadai
publicznych:

1. ,,Swiadczenie uslug opiekuricrych w miejscu zamieszkania, obejmujqcych pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb iyciowych, opiekg higieniczn4,, zaleconq przez
lekarza pielggnacjg oraz w miarg moiliwo6ci, zapewnienie kontakt6w z otoczeniem"
(konkurs na 2022 r.)

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania: 5 600 000 zl

Nazwa oferentir

Polski Komitet Pomocy Spolecznej

2. ,,Swiadczenie specjalis{r'czny ch uslug opiekuricrych w miejscu zamieszkania dla osrib
z zaburzeniami psychiczn],mi, dostosot'anych do szczegtilnych potrzeb wynikajqcych
z rodzaju schorzenia lub niepelnosprau no5ci" (konkurs na 2022 r.)

Kwota przeznaczona na realizacj g zadania: 134 97 6 zl

Nazwa oferenla

Polski Kornitet Pornocy Spolecznej

Polski Czerwony Krz12

A

Lp Wnioskowana
kwota

WysokoSc
przyznanej dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
(0- 100)

I 224O000.00 zl 2 240 000.00 zl t00

Polski Czerwony Krzl Z 3 360 000,00 zl

Fundacja lnslytut Bialou ieski 5 600 000.00 zl

3 360 000.00 zl r00

) 0.00 zl

Oferta
odrzucona
z przyczyn
fbrmalnych

WysokoSi
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
(0- 100)

80 640.00 zl 80 640.00 z1I

54 336.U) zl 54 336.00 zl

134 976.00 zl 0.00 zl

Oferta
odrzucona
z przyczyn
formalnych

3 Fundacj a Inslytut Bialow ieski

ilr hab. Toile uskolosti

Wnioskowana
kwota

Lp.

r00

r002.


