
ZARZADZENTE NR l9!..i.../2 I
PREZYDENTA MIASTA BIALECOSTOKU

, Onia tY. grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygniqcia otwartl ch konkurs6w ofert na realizacjg zadari publicznych
z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.lJ. z2O2l r. poz. 137) ze. zm.), an. 32 ust. I ustawy.z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorz4dzie powiatowyni (Dz. U. z 2O20 r. poz. 920 ze. zm.)' . art. 15 ust. 2h i 2j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci poz)'tku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2O20 r. poz. 1057 ze. zm. 3 zarz4dzant, co nastgpuje:

$1

Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizacjQ zadah publicznych z zakresu wsparcla

rodziny i systemu pieczy zastgpczej na )022 r. ogloszonych:
l) Zarz4dzeniem Nr 4912021 Dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku z dnia 16 listopada 2(l2l r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu
ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastgpczej w 2022 r. pn.: ,,Wsparcie rodzinnej pieczy zastgpczei poprzez prowadzenie
oSrodka konsultacyj no - szkoleniowego";

2) Zarz4dzeniem Nr 5012021 D1'rektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia l6 listopada 2021 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu

ofert na realizacjg zadania publicznego z zakesu wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastgpczej w 2022 r. pn.: ,,Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych
i zagro2onych umieszczeniem w pieczy zastgpczej".

s,

Wykaz oferent6w. kt6r,'r'ch otlrty zostall wybrane w postQpowaniu konkursowym. wraz
z nazwq zadania publicznego. *ysokoSci4 przyznanych irodk6w publicznych oraz liczb4
uzyskanych punkt6w. stano\\ i zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia.

$3

Podstawq przekazania dotacji bgdzie umorva o wsparcie realizacji zadania publicznego.
zawarta pomiqdzy Miastem Bialystok, a wylonionymi oferentami, kt6rym przyznano Srodki

publiczne na realizacjg zadania publicznego.

$4

Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w Biuletynic lnformac'ii Publicznej Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymsloku, na portalu miejskim www.bialystok.Dl i na stronie internetowej Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku www.mopr.bialystok.ol, tablicy ogloszei
w siedzibie Urzpdu Miejskiego w Bialymstoku i Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku oraz platfornrie \\'itkac.pt.

I Zmiany tekstu jednolitego wym icnionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2021 r. poz
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej usta\ay zostaly ogloszone w Dz. U. z 2O2l r. poz
r Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uslawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2O2l r. poz

1834.
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$s

Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu
realizacjg zadah w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczl zastgpczej, Skarbnikowi
Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego Odrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

$6

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYD MIASTA

dr hab. Truskolaski

W



Z^l^cznik
ao innz4oze xre r,rn,{9'.r. j.lzr
PREZYDENTA NIIAST.,T
BIALECOSTOKU
z dnia 1.!. grudnia 2021 r.

Wykaz oferentriw, kt6n ch ofertl-- zosta\ wybrane w postgpowaniu konkursowym
na realizacjq zadar{ publicznych z zakresu rvsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej

na 2022 t. wraz z nazw4 zadania publicznego, wysoko5ciq przyznanych Srodkr6w
publicznl'ch orat liczb4 uryskanych punkt6w

Po zapoznaniu sig z opinia wyrazonE przez Komisjg konkursowE, powolanq zarz4dzeniem
Nr 55/2021 Dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia
26 listopada 2O2l r. w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
zloZonych w ramach ot$art\ch konkurs6u'olert na realizacjg zadai publicznych z zakresu

wsparcia rodziny i systernu pieczl z,astgpczej na 2022 r. oraz ustalenia regulaminu pracy
Komisji konkursowej, zatwierdzam wysoko6d przyznanych kwot na realizacjg nastgpuj4cych
zadari publicznych pn.:

l) ,,Wsparcie rodzinnej piecry zastgpczej poprzez prowadzenie oSrodka
konsultacyjno - szkoleniowego" (konkurs ta rok 2022 - w formie wsparcia):

Kwota przeznaczona na realizarjg zatiania: 63 000 zl

Lp Nazu a olcrenta
Wnioskowana

kwota
Wysoko5i
przyznane.j

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0- 100)

I Fundac'ja Dialog 63 000 zl 99

Fundacja lnst)'tut Biabwieski 63 (X)0 zl 0zl
Ofefla odrzucona

t pttycTytl
formnlnvch

Kwota przeznaczona na realizacjg za<tania: 420 000 zl

Naz\\a olirentil

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,DROCA'

IAST'A

Wnioskowana
kwota

WysokoSi
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

420 000 zl Ittl3 071 zl It ti

.120 (XX) zl 0zl
Oiena odrzucona

z prtycLyn
formalnych

Fundacja lnst),tut Bialowieski

dr hab. Ta sz lruskolqsti

2) ,,Specjalis$ czna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagroZonych
umieszczeniem w piecz.v zastQpczej" lkonkurs na rok 2022 - w fotmie wsparcia):

PREZYDENT

63 (X)0 zl

Lp.


