
zARzADzENI r. Ns. ..2.b 1... tzt
PREZYDENTA M}+STA BIAI,EGOSTOKU

z dnia ..1.{ marca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
' 

z zakresu dzialarfi na uecz os6b z niepelnosprawnoiciami w 2023 r'

Napodstawieart.32ust.lustawyzdnia5czerwcalggSr.osamorzqdziepowiatowym
<oi. u. ,2022 r. poz. 1526) orazna podstawie art. lS_ust. 2 h i 2 j ustawy z doia 24 kw-iernia

2003 r. o dzialalno6ci pozytlu pubii"rr"go i o wolontariacie (oz. U. 2022 poz. 1327t),

zarzqdzzrr, co nastgpuj e :

sl
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na reatizacjg zadania publicmego z zakesu dzialaf na

rzecz os6b z niepelnosprawno6ciami w 2023 r'

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu

zamieszkania oraz pobytu calodobowego'

$2
Wykaz oferent6 w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowanlu

konkursowym, wruz z nazw4 ,id*iu, kwot4 przyznanej dotacji oraz sum4 uzyskanych

punkt6w, stanowi zal4cznik do niniejszego zrz4dzerria'

s3
Wykonaniezarz4dzeliapowierzamZastQpcyPrezydentaMiastanadzoruj4cemuDepartament
Sp'raw Spolecznych orazDyrektorowi Dipartamentu spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.
$4

Zarz4dzente podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacj i Publicznej' na stroni

Miasia Bialigostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego' w miejscu p

na zamieszczenie ogloszeri.
ss

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania'

PREZ'T'DF]NT

dr hab.'1

e intemetowej
rzeztaczonw

I zmiana tekstu jednolitego w)'rnienionej usta}y zostala ogloszona w Dz U'22022r'poz 1327; zn

2021 t. Wz.24gO oraz z 2022 r. poz' 1265 i poz' 1812'

Dz. U. z

Ir\S1,.\

Truskolask



Zalqcznik do ZARZADZENI LNR€62 123

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
, dnia .'l$ -arca 2023 r.

Wykaz oferent6 w oraz Wkaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjq zadania publicznego z zakresu

dzialah na rzecz os6b z niepelnosprawnodciami w 2023 r.

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota wnioskowana
Kwota przyznanej

dotacj i
Uwagi

iadczeIl le uslugr opieki wytchnien iowej ramach pobytu dzien nego m teJ scu zamteszkaD la oraz pobytu calodobow ego

publicznych prznmaczonych powierzen realizzcj zzdanla -75 8 8 80 ,00 zlysokoSC 6rodk6w na te

Termin real I zadania od dnia 0 I 04.2023 r do dnia I 0 I 2.2023 r

I

Towarzystwo P r zy jaci 6l
Chorych ,,HOSPICJUM"
ul. Jana III Sobieskiego I

l5-013 Biatystok

Swiadczenie uslugi opieki wychnieniowej w
ramach pobytu calodobowego 137.088,00 zl 137.088.00 zl t00

2

Stowarzyszenie Wspierania
AktywnoSci

Niepelnosprawnych
Intelektualnie AKTYWNI
ul. Antoniuk Fabrycmy 40

15-741 Bialystok

Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej w
ramach pobyu calodobowego

79.968,00 zl 79.968,00 zl 90

J.

Sp6ldzielnia Socjalna

,,Sukurs"
ul. Sloneczna 94.
l5-521 ZaScianki

Podnoszenie jakoSci zycia - opieka
wytchnieniowa w miejscu zamieszkania 2023

17 6 .256 ,00 zl t07 .712,00 '78

4.

Stowarzyszenie Wspierania
AktywnoSci

Niepelnosprawnych
lntelektualnie AKTYwNI
ul. Antoniuk Fabrycmy 40

l5-741 Bialystok

Swiadczenie uslug opieki wychnieniowej w
ramach pobltu dziennego w miejscu

zamieszkania osoby niepetnosprawnej

68.544,00 zl
90

Liczba
uzyskanych

punkl6w

68.544,00 zl



5.

Sp6ldzielnia Socjalna
,,Sukurs"

ul. Sloneczta 94
l5-521 Zascianki

Podnoszenie jakoSci zycia - opieka
lv)tchnieniowa nad dzieckiem

niepelnosprawnym w miejscu zamieszkania
2023

342.720,00 zl 342.'720,00 zl 78

6.

Fundacja Insqtut Bialowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4

l5-665 Bialystok
Centrum Zr6wnowazonego Rozwoju,,Okqgty

St6l dla Puszczy Bialowieskiej"
342 720,00

Oferta odrzucona
ze wzglgd6w
formalnych

1

Fundacja Ins1,tut Bialowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4

l5-665 Bialystok
Centrum Zr6wnowa2onego Rozwoju,,Okqgty

St6l dla Puszczy Bialowieskiej
176 256,00

Oferta odrzucona
ze wzglgd6w
formalnych

8.

Fundacja Insqtut Bialowieski
ul- Rumiankowa 14 m 4

l5-665 Biatystok
Centrum Zr6rnnowazonego Rozwoju,,Okr4gly

St6l dla Puszczy Bialowieskiej
239 904,00

Oferta odrzucona
ze wzglgd6w
formalnych

PRIi,Zl'DENT

dr hqb usz Tluskolaski


