
zARZADzENrn Nn ....11-... zr
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia .Q6. lipca 2021 r.

w sprawie rozstrrygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialari na rzecz os6b z niepelnosprawno5ciami w 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz.920 z p62n. zm.1) oraz na podstawie art. l5ust.2hi2justawyzdnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci po2,tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021 poz.
5lJ z poin. zm.'), z*z4dzarn co n{rstgpuJe:

$1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialah na

rzecz os6b z niepelnosprawnoiciami w 2021 r.

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
oraz calodobowego.

s2
Wykaz oferent6w oraz wkaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu
konkursowym, wtaz z nazvr4 zadania, kwoq przyznanej dotacji oraz sumq uzyskanych
punkt6w, stanowi zal4cznik do niniejszego zzrz4dzenia.

$3
Wykonanie zarz4dzenia pofrerzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzorujqcemu Departament
Spraw Spolecznych oraz DlT ektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

s4
Zarz4dzetie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej
Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym
na zamieszczenie ogloszeri.

ss
Zan4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

QW;:J

I Zmiana tekstu jednotitego wymienionej usta\ ry zostala ogloszona w Dz. U. 22021 t. poz. 1038.
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22021 t. poz. 1038.



Zal4cznik do ZARZ\DZENIA NR . 5.! {... nt
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia rl0. tipca 2021 r.

Wykaz oferent6w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjg zadania publicznego z zakesu
dzialai na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami w 2021 r.

L.p Nazwa zadania Kwota wnioskowana
Kwota przyznanej

dotacj i

Liczba
uzyskanych

punkt6w
Uwagi

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz calodoborryego
Wysoko5d Srodk6w publicznych przemaczonych na powierzenie realizacji zadania - 364 752,00 z,

Termin realizacji zadania: od dnia 10.07 .2021 r. do dnia 10.12.2021 r

I

Towarzystwo Prryjaci6l
Chorych ,,Hospicjum"

w Biatymstoku
ul. Jana III Sobieskiego t

l5-013 Bialystok

Swiadczenie ustugi opieki wychnieniowej
w ramach pob1tu calodobowego

257 040 zl 257 040 zl 100 pkt

)
Sp6ldzielnia Socjalna

,,Sukurs"
ul. Sloneczna 9,A.

l5-521 Za5cianki

Podnoszenie jako$ci 2ycia - opieka
wltchnieniowa w miejscu zamieszkania 2021

107 712 zl l0'7 712 zl 100 pkt

3

Stowarzyszenie Wspierania
AktywnoSci

Niepelnosprawnych
Intelekrualnie AKTYWNI
ul. Antoniuk Fabryczny 40

l5-741 Bialystok

Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej

5E'150 zl 0,00 zl 93 pkt

4
Fundacja Instytut Bialowieski

ul. Rumiankowa l4l4
l5-665 Biatystok

Centrum Zr6wnowazonego Rozwoju.
"Okrqgly st6l dla Puszczy Bialowieskiej".

www. Festiwal PuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl

www.FestiwalZubra.pl
www. ForestFestival. Eu

364 752 zl 0,00 zl

fir.foBilr^ MrAs.r^'^WrC(,r#,:,^&

Nazwa organizacji

Oferta odrzucona
z ptzyczyn
formalnych


