
Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie
mieszkari chronionych - treningowych
Prowadzenie mieszkari adaptacyjnych dla os15b z zaburzeniami psychicznymi.
Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom os16b ze spektrum autyzmu.
Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom os6b z niepelnosprawnoici4
intelektualn4.
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dra rodzin z dzieckiem z niepernosprawnosciami,
Informator miejski dla os6b z niepernosprawnodciami i ich rodzin - prowadzenie
strony internetowej,
Trener pracy - sposrib na zwigkszenie zatrudnienia osrib z niepernosprawnosciami na
otwartym rynku pracy.
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TreSd ogloszenia
zarz4dzenia.

$2.
zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zalqcznik do niniejszego

PREZYDENT
IASTA

wykonanie zavqdzenia powierzam Zastgpcy$ri.rya.nm r.aiusta nadzorui4cemu Departament
Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu spraw spolecznych urzgdu Mi"j.ki;g.
w Bialymstoku.

Zarz4dzeniewchodzi w 2ycie zani"- poapitlu.

L

dr hab, lqCp *eksla*I

1038 i 1834.
1038, 1243 i 1535
1981.

lr. aeA

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly o gloszone w Dz.lJ. 22021
2 Zmiany rekstu jednolirego w1 m ienion"j u.tr*y ,osuty o[t oszone w Dz. tJ. 22021
' Zm,ana teksru jednolitego wym ienionej ustawy zostala oglo szona w Dz.l). 22021

r. poz.
r. poz.

z Ap(Z 4D zuNtr Nn ..3.*.1.. rz r
PREZYDENTA.MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia .d"l.listopada 202I r.

w sprawie ogroszenia otwartego konkursu ofert na rearizacjg zadara pubricznych
z zakresu dzialari na rzecz osrib niepelnosprawnych w latach 2022 _ 2024

Na podstawie art. 32 ust' r i art. 92 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dfia 5 czerwca
1998.r. o samorz4dziepowiatowym (Dz.u.22020r.poz.920zp62n.. '.t1,,,i.t1i-li;;"*y
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku pubricznego i o woiontariacie (Dz. u.z 2020. r. poz. 1057 z p61n. zm.2) o.- nu pod.iu*ie arr. i5 a 

-ust. I pkt e uii*ry-riiu Zlsierpnia 1997 r. o rehab itacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6bniepeinosprawnych (Dz. U. z 2021 r.,poz. 573 i p6zn.'r .t1 orL S i ,rilZ*rqi^ri, N.
144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2i lutego 2019 r. w"sprawi" ot ..sllrriu ,u.uai trybu postgpowania dotycz4cych zrecania, kontrii i rozricziia zadan pubricznych,
zar zqd zam co nasrqpuje:

oglaszam otwarty konkurs ofert na rearizaci! 1uo* ouorr.rrrrch z zakesu dziarah na rzecz
os6b niepelnosprawnych w latach 2022 - 2024:



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 9t,}J t2t
Prerydenta JVf iasta Bialegostoku

z dnia .akJ. listopada 2021 r.

Prerydent Miasta Bialegostoku

na podstawie art. 11,12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci poz)'tku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 22020 r. poz. 1057 zp62n. zm.) oglasza otwarty konkurs
ofefi na realizacjg zadari publicznych z zakresu dzialafl na rzecz os6b niepelnosprawnych.

I. Rodzaje zadarfl i warunki realizacji.

Rodzaje zadaf
Wysoko66
Srodk6w

1. Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi
popl:zez prowadzenie mieszkaf chronionych - treningowych

Cel:
Pobtt w mieszkaniach chronionych - treningowych jest form4 wsparcia
zapewniaj4c4 warunki samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku
i integracji ze spolecznoSci4 lokalnq, przygotowuj4cq osoby tam
przebywaj4ce pod opiek4 specjalist6w do samodzielnego Zycia lub
uzyskania/utrwalenia niezaleZno6ci umo2liwiaj4cej funkcjonowanie poza
domem rodzinnyrn otaz miejscem na tzw. poby kr6tkoterminowy
dotycz4cy nieprzewidzianych sytuacj i Zyciowych.

Cele szczegrilowe:
I) umocnienie os6b z zabrrzeniami psychicznymi w pelnieniu 16l

spolecznych i w uzyskaniu szeroko poj gtej samodzielnoSci;
2) zapewnienie wsparcia terapeutycznego w celu utrwalenia szeroko

poj gtej niezaleZnoSci;
3) przeciwdzialaoie wykluczeniu spolecznemu.

Adresaci dzialania:

Pelnoletnie osoby z niepelnosprawno5ci4 z tytuiu problemow zdrowia
psychicznego, posiadaj 4ce orzeczenie o niepelnosprawnoSci w stopniu
umiarkowanym lub znacznym wg kodu niepelnosprawnoSci 02-1), P lub
26 pkt 1 lit. d, bgd4ce mieszkaricami miasta Bialystok.

Forma realizacji:
1)prowadzenie 2 mieszkaf chronionych - treningowych dla min. 7

dorosiych os6b z zabrrzeniami psychicznymi w lokalach

zapewnionych przez Miasto Bialystok (eden lokal o powierzctni 62,5

m2, drugi o powierzchni 74,2 m2);

2) w ofercie nie naleZy uwzglgdniai kosa6w medi6w oraz koszt6w
czynszu za lokale;

3) oferent powinien przedstawid w ofercie projekt ,,Regulaminu pobltu"
w mieszkaniach chronionych - treningowych, zawieraj4cy okredlenie:

a) rodzaj6w i form iwiadczonej pomocy,

Planowana
wysokoSi
Srodk6w:
w 2022 r.
wynosi

210 000 zl

w 2023 r.
wynosi

22O 000 zl

w 2021 r.
wynosi

230 000 zl

I
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b) grupy os6b uprawnionYch do korzystania z pobltu,

c) zasad przyjmowania i relegowania z mieszkaf,

d) zasad odplatno6ci, jezeli bpdzie ona stosowana,

e) uprawnieri i obowiqzk6w mieszkafc6w,

f) konsekwencji lamania zasad regulaminu;

4) okesowy pobl't w mieszkaniach powinien miei charakter treningowy

i zapewnia6 osobom w nich przebl'waj4cych wsparcie terapeutyczne

w formie pracy indywidualnej i zespolowej oraz warunki do adaptacji

i rehabilitacj i spolecznej os6b choruj4cych psychicznie, w
tym pracg z rodzinq i otoczeniem osoby przebywaj4cej w mieszkaniu,

w celu zapewnienia wsparcia po powrocie do Srodowiska;

5) poblt jednej osoby w mieszkaniu moZe wynosii od 6 do 24 miesiEcy

w zaleznoSci od potrzeb;

6) nab6r powinien by6 skierowany do os6b ucz4cych sig, pracuj4cych iub

korzystajqcych z r62nych Srodowiskowych form wsparcia i / lub

uczestnicz4cych w r62nych formach szeroko pojgtej rehabilitacji;

7) zasady naboru os6b do pobltu w mieszkaniach chronionych -
treningowych powinny zapewniat jawno6i i przejrzystoSi krl'teri6w
kwalifikacyjnych i powinny zosta6 opisane w ofercie;

8) wymagane j est prowadzenie dokumentacj i z realizaqi zadania, w tym
indywidualnych plan6w pracy z przeby,tvaj4cymi w mieszkaniu
osobami;

9) oferent powinien zapewnii koricow4 ewaluacjg uczestnictwa
benefi cjenta w projekcie okredlaj4c4 stopieri realizacji zakladanych
cel6w i osi4gnigcie rezultat6w.

Rezultaty:
Pobyt w mieszkaniu kaZdego z beneficjent6w powinien byi poddany

ewaluacji koircowej, wyniki powinny by6 ujgte w raporcie
przekazywanym do Zamawiaj4cego niezwlocmie po zakoriczeniu okresu
pobl.tu danego uczestnika. W raporcie nale2y okre3li6 stopief osi4gnigcia
rezultat6w w nastgpuj 4cych obszarach:

1) wzrost lub utrzymanie akt)'nnoSci w 2yciu codziennym os6b

z zabwzeruuni psychicznymi ;

2) poprawa samodzielno6ci w codziennym Zyciu;

3) poprawa lub utrzymanie funkcjonowania os6b z zaburzeniami
psychicznymi w rodzinie i/ lub Srodowisku;

4) pobudzenie i rozw61 zainteresowai w5r6d os6b z zabwzeniami
psychicznymi;

5) poprawa jako6ci zycia poprzez usprawnienie psychoruchowe os6b

z zabur zeriani psychi cznymi ;

6) wzrost aktylvno5ci spolecznej os6b z zaburzeniami psychicznymi;

7) wzrost lub utrzymanie aktlrvno6ci zawodowej os6b z zaburzeniami
psychicznymi;

8) integracja os6b z zabtrzeniami psychicznymi ze Srodowiskiem
lokalnym.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia,

2



2 Prowadzenie mieszkari
z zaburzeniami psychicznymi

adaptacyjnych dla os6b

Cel:
1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia

merltorycznego lub weryfikacji prawidlowo5ci frrnkcjonowania
przez opiekuna / koordynatora mieszkai;

2) przygotowanie os6b z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego
lunkcjonowania;

3) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b z zaburzeniami
psychicznymi.

Adresaci dzialania:

Pelnoletnie osoby z zabwzeniafii psychicznymi (z adekwatnym
orzeczeniem potwierdzaj4cym jednostkg chorobow4), kt6re przeszly etap

usamodzielniania w mieszkaniu chronionym - treningowym, bgd4ce

mieszkaicami miasta Bialvstok.

Planowana
wysokoSi
drodk6w:
w 2022 r.

wynosi
15 000 zl

w 2023 r.
wynosi

15 000 zl

3. Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom os6b ze spektrum
autyzmu

Cel:
Zapewnienie opieki umoZliwiajqcej czasowe calodobowe przebywanie

osoby z niepelnosprawnoSci4 pod profesjonaln4 opiek4 w przypadku

Forma realizacji:
l) prowadzenie dw6ch mieszkari adaptacyjnych dla os6b

z zabtrzeniurti psychicznymi, w mieszkaniach komunalnych
zapewnionych przez Miasto Bialystok;

2) mieszkania przeznaczone s4 dla os6b bgd4cych na li3cie os6b

oczekuj4cych na mieszkanie socjalne z zasob6w ZMK. Czas pobyu
w mieszkaniu moZe obejmowa6 okres do momentu otrzymania lokalu
socjalnego, j ednak nie dluzej niz okes realizacji zadania publicznego;

3) wszelkie koszty zwiqzane z eksploatacjq mieszkari adaptacyjnych tj.
energia elektryczna, gaz, czynsz, centralne ogrzewanie, podgrzewanie
wody, Scieki, Smieci, zimna woda pokywa Miasto Bialystok,
natomiast mieszkaficy refunduj4 koszty eksploatacyjne za
podrednictwem organizacji pozarz4dowej. Rozliczenie dokonywane
bgdzie w terminie do 25 dnia nastgpnego miesiqca na podstawie faktur
dotycz4cych uZl.tkowania lokalu bEd4cych w posiadaniu Miasta
Bialystok;

4) realizowanie kontraktu dot. warunk6w pobytu w mieszkaniu
adaptacyjnym;

5) olerent powinien przedstawid w olercie projekt ,,Regulaminu pobytu"
w mieszkaniu adaptacyjnym;

6) oferent musi posiadai minimum roczne doSwiadczenie w prowadzeniu
plac6wki dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, dzialajqcej nie mniej
ni2 szeSi godzin dziennie;

Ztecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia.

w 2024 r.
*ynosi

15 000 zl

3

)



Planowana
wysokodi
Srodk6w:

w 2022 r.
nynosi

180 000 zl

w 2023 r.
wynosi

185 000 zl

w 2024 r.
wynosi

190 000 zl

okresowego braku mozliwoici sprawowania opieki przez

lub potrzeby odpoczynku opiekuna.

Adresaci dzialania:
Pelnoletnie osoby ze spektrum autyzmu, posiadaj4ce orzeczenie

o niepelnosprawnoSci w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bqdqce

mieszkaricami miasta BialYstok.

Forma realizacji:
l) opieka wychnieniowa obejmowa6 bgdzie okesowe lub calodobowe

przebyrvanie niesamodzielnej osoby z niepelnosprawnodci4 pod

nadzorem w przypadku okresowego braku moZliwoici sprawowania

opieki przez opiekuna;

2) usluga dwiadczona bgdzie w lokalu mieszkalnym o pow. 64,42 m2

zapewnionym przez Miasto Bialystok, w ofercie nie nale2y

uwzglgdnia6 koszt6w medi6w oraz koszt6w czynszu za lokal;
3) wymagane jest zatrudnienie opiekun6w posiadaj4cych odpowiednie

kwalifikacje do opieki nad osobami z t62nymi
niepelnosprawnodciami, w tym osobami ze spektrum autyzmu;

4) jednorazowy pobyt osoby z niepelnosprawnodci4 nie powinien byi
dlu;zszy nil 3 tygodnie, przy czym okres ten bqdzie m6gl byi
wydlu2ony, gdy wymaga6 bEdzie tego konkretna s1'tuacja opiekuncza;

5) oferent powinien przedstawi6 w ofercie projekt ,,Regulaminu pobytu
w ramach opieki wltchnieniowej "

6) oferent musi posiadai minimum 5-letnie doSwiadczenie w pracy

z pelnoletnimi osobami ze spektrum autyzmu.

Zlecenie realizacji zadania nastqpi w formie powierzenia.

jej opiekuna

4. Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom os6b
z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4

Cel:
Zapewnienie opieki umoZliwiaj4cej czasowe caiodobowe przebywanie

osoby z niepelnosprawnoSci4 pod profesjonalnq opiekq w przypadku
okresowego braku moZliwoSci sprawowania opieki przezjej opiekuna lub
potrzeby odpoczynku opiekuna.

Adresaci dzialania:
Pelnoletnie osoby z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4, posiadaj4ce

orzeczenie o niepelnosprawnoSci w stopniu umiarkowanym lub
z:nacznym, bgd4ce mieszkancami miasta Bialystok.

Forma realizacji:
1) opieka wytchnieniowa obejmowai bgdzie okesowe lub calodobowe

przeby"wanie niesamodzielnej osoby z niepelnosprawno6ci4 pod
nadzorem w przypadku okresowego braku moZliwodci sprawowania
opieki przez rodzic6w 1ub opiekun6w;

2) usluga Swiadczona bgdzie w lokalu zapewnionyrn przez Oferenta,
w ofercie dopuszcza siE uwzglgdnienie koszt6w medi6w oraz koszt6w
czynszu za lokal;

3) wymagane jest zatrudnienie opiekun6w posiadaj4cych odpowiednie
kwalifikac edo Z roznieki nad osobami

Planowana
wysokoSi
6rodk6w:
w 2022 r.

wynosi
120 000 zl

w 2023 r.
wynosi

125 000 zl

w 2024 r.
wynosi

130 000 zl

4
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niepelnosprawnodciami, w tym osobami z niepelnosprawnoSci4
intelektualnq;

4) jednorazowy pobyt osoby z niepelnosprawno3ciq nie powinien byi
dlttZszy ni2 3 tygodnie, przy czyrn okres ten bgdzie m6gl by6
wydluZony, gdy wymaga6 bgdzie tego konketna sytuacja opiekuricza;

5) oferent powinien przedstawi6 w ofercie projekt ,,Regulaminu pobytu
w ramach opieki wychnieniowej";

6) oferent musi posiadai minimum S-letnie do(wiadczenie w pracy
z pelnoletnimi osobami z niepelnosprawnodci4 intelektualn4.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia.

5. Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem
z niepelnosprawnoSciami

Cel:
Wsparcie rodziny w procesie wychowania niepelnosprawnego dziecka.

Adresaci dzialania:
Rodzice lub opiekunowie dzieci z niepelnosprawno6ciami, bgd4cy
mieszkaricami miasta Bialystok.

Forma realizacji:
I t wymagane formy wsparcia:

- prowadzenie konsultacji z zahesu psychiatrii dziecigcej,
- prowadzenie konsultacj i psychologicznych,
- prowadzenie diagnoz i konsultacji z zakresu psychologii klinicznej,
- prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
- prowadzenie treningu umiejgtnoSci spolecznych,
- prowadzenie grupy edukacyjno - wsparciowej dla rodzic6wl
opiekun6w dzieci niepelnosprawnych,
- prowadzenie terapii rodziny:

2) wymagane jest zatrudnienie kadry posiadaj4cej wysokie, potwierdzone
stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym:
- psychiatra dziecigcy,
- psycholog,
- psycholog kliniczny,
- psychoterapeuta.
- trener umiej gtnoSci spotecznych.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia.

Planowana
wysokoSi
6rodk6w:
w 2022 r.

lvynosi
180 000 zl

w 2023 r.
urynosi

190 000 zl

w 2024 r.
wynosi

200 000 zl

Cel:
Dostarczanie osobom z niepelnosprawnoSciami i ich otoczeniu

niezbEdnych informacji poprzez prowadzenie Bialostockiego
Infomatora Dla Os6b Niepelnosprawnych (BIDON) maj4cego formg
strony intemetowej.

Planowana
wysoko36
Srodk6w:
w 2022 r.

wynosi
40 000 zl

5

6. Informator miejski dla os6b z niepelnosprawnoSciami i ich rodzin

- prowadzenie strony internetowej

fr{



\N 2023 r.
wynosi

40 000 zl

w 2024 r
wlnosi

40 000 zl

Adresaci dzialania:
Osoby z niepelnosprawno6ciami i ich opiekunowie, organizacje.

insty'tucja oraz mieszkaficy Miasta Bialystok zainteresowani tematykq

niepelnosprawnodci.

Forma realizacji:
1) dostarczanie za po6rednictwem strony internetowej informacj i

dotycz4cych m.in.:
a) aktualnie obowi4zuj4cych uprawnien, ulg i Swiadczeri

przysluguj4cych osobom z niepelnosprawnoiciami,
b) realizowanych program6w na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami,

c) informacji o odrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
plac6wkach o6wiatowych i wszelkich instl'tucjach realizuj4cych
dzialarria w zakresie rehabilitacii leczniczej" spolecznej

i zawodowej na terenie Miasta Bialystok,
d) wszelkich informacji ulatwiaj4cych codzienne funkcjonowanie

osobom z niepelnosprawno3ciami ;

2) zatrudnienie administratora strony, kt6ry bgdzie dbal o jej biezqc4
akttnlizacjE i obstugg oraz opracowywal i upublicznial zebrane
informacje;

3) po stronie oferenta lezet bgdzie obsluga techniczna otaz koszty
utrzymania strony intemetowej.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia.

7. Trener pracy spos6b na zwigkszenie zatrudnienia os6tr
z niepelnosprawno6ciami na otwartym rynku pracy

Celr
Uzupelnienie systemu integracji spolecznej i poprawajakodci zycia os6b
z niepelnosprawnoSciami poprzez progam zatrudnienia wspomaganego
na otwartym rynku pracy.

Adresaci dzialania:

Pelnoletnie osoby z niepelnosprawnoSciami ze szczeg6lnymi
trudnoSciami w wej Sciu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia,

bgd4ce mieszkaricami miasta Bialystok.

Forma realizacji:
1) realizowanie programu zatrudnienia wspomaganego na otwafiym
rynku pracy, w tym w szczeg6lnoSci:

a) dzialall-l,a musz4 byd prowadzone zgodnie ze standardami
Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego,

b) zatrudnienie trener6w pracy wspomaganej - kandydaci
na Trenera Pracy powinni posiadai:
- wyksztalcenie minimum Srednie,

- doSwiadczenie zawodowe na rynku pracy,

- ukoriczone szkolenie dla Trener6w Pracy w zakresie
zatrudnienia wspomaganego,

c) przygotowanie os6b z niepelnosprawnoSciami do zatrudnienia
pod k4tem podnoszenia poziomu niezbgdnych umiejgtnodci
spolecznych,

Planowana
wysokoSi
Srodk6w:
w 2022 r.

wynosi
24O 00O zl

w 2023 r.
wvnosi

250 000 zl

w 2024 r.
wynosi

260 000 zl
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d) prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydat6w do

zatrudnienia,

e) szkolenie os6b juz zatrudnionych w miej scu pracy,

f) stale monitorowarie pracy zatrudnionych os6b

z niepelnosprawnoSciami,
g) trener pracy pracuje pod kierunkiem upowa2nionej osoby -

koordynatora zespolu (mentora) lub innej osoby wyznaczonej

przez organizatoru uslug zatrudnienia wspomaganego.

Pracodawc4 dla trener6w pracy jest organizacja./instfiucja
realizlj4ca uslugi zatrudnienia wspomaganego jako zewnqtrzne

uslugi dla pracodawc6w z otwartego rynku pracy,

h) kazdy z Trener6w Pracy winien prowadzii nie wigcej ni2 15 os6b

z niepelnosprawnoSciami bgd4cych na t6ztych etapach

zatrudnienia wspomaganego.

Ztecenie realizacji zadania nast4pi w formie wsparcia.

Minimalny wklad wlasny oferenta wynosi 10 7o calkowitych koszt6w

projektu, koszty realizacji zadania, kt6re nie mogq zostad \znane zn

kwalifikowane do objgcia dotacj4 oferent ponosi w caloSci.

Szczeg6lowe warunki realizacji powyisrych zadaf :

1 . Termin realizacj i zadania: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r'

2. W ramach kaZdego zadania moze zostae wybrana jedna oferta.

3. Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4

b1c mierzalne i realne do osiqgniqcia.

4. Koszty obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mog4 przekroczy6

20% calkowitej wartoSci proj ektu.

5. Realizacja zadania powinna odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia

dostgpnoSci osobom ze szczegilnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczegfilnymi potrzebami - polega na

zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnosci architektonicznej, cyfrowej oraz

iniormacyjno - komunikacyjnej w rozumieniu afi. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostgpnoSci oiobo m ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.lJ.22020 r.,poz. 1062

z p62n. zm.);

b) zasada r6wnego traktowania - oznaczar6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na ple6,

.utg, pochodzeiie etniczne, narodowo66, religig, wyznanie, Swiatopogl4d'

niepelnosprawnoSi, wiek, orientacjg seksualn4.

Mi ialvszadanianforrnacJ
tacJZC podmi

wrnnaktoBastaud2etuZ beZN ob cuwanlnansoo fia spu
adostanlZOremkr6 uoteIN etomSI strona tu, przyztananleznal weJI

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu

na rok 2021 oraz po zlo2eniu ofert.

w latach 2023-2024 wysoko66 irodk6w bgdzie uzale2niona od wysokosci budzetu miasta na

dany rok. Kwota ta moze ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu 
_budzetu 

l4iasta w. czgsci

lirirnu"ron"i na realizacjg zadah z waznyctr przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia
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w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, Ze zadanie moina zrealizowal
mniej szym kosaem, lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoS6 Srodk6w przewidzianych umow4 na kolejne lata w znacznym
stopniu utrudni lub uniemo2liwi rcalizacjg zadania w sy'tuacji wystEpienia szczeg6lnych
okolicznodci, w tym zmiany wysokodci najnizszego wynagrodzenia, zwigkszenia cen towar6w,
uslug i medi6w, w celu zapewnienia ci4glodci realizacji zadania i wla$ciwej jakoSci
realizowanych uslug moZliwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do mo2liwosci finansowych
bud2etu miasta.

IL Warunki prryznawania dotacji:

1. zlecenie zadofiai ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po21,tku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n.zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3
lstavry z dnia21 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2021poz. 305 zpoLn. zm.).

2. Wysoko56 przyznanej dotacji moZe byt, niinza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowad zmniejszenie zakesu rzeczowego lub wycofai ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w rcalizacji zadonia,

zaktualizowanego planu i harmonogramu, oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przymania dotacji w wysokoSci mniejszej ni2 wnioskowana;

2) wyodrgbnienia ewidencj i ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy
i dokonywanych z tych Srodk6w wydatk6w;

3) realizacji zaduia z najwyLsz4 starannoSciq, zgodnie z zawart4 umow4 oraz
z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie;

4) ztozertta sprawozdaaia z wykonania zadania publicznego za posrednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jidnakowq
sum4 kontroln4 w terminie okeslon),rn w umowie. Wz6r sprawozdania zoslal okedlony
w rozporz4dzeruu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw po2ytku publicznego z dnia
24 puidziemika20l8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczEcych
realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadafi (Dz. U.
22018 r. po2.2057);

5) opislrvania oryginal6w faktur, rachunk 6w oraz innych dokument6w hnansowych
lub ksiggowych, potwierdzai4cych prawidtowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zal.Nr 2 do zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnii 271*ego
2019 r;

4. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaze sig, iz zaktualizowany zakres realizowalego zadania znacz}co odbiega od

opisanego w zlo2onej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przlpadku olu.zymania dotacj i w mniejszej kwocie niz wnioskowana nie

przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;

3) zostan4 ujawnione nieznane wczesniej okoliczno6ci, podwa2ai4ce wiarygodnoji
merytoryczn4 lub fi nansow4 oferenta.

5. Dotacja na realizacjg zadania obigtego niniej szym ogloszeniem nie mo2e byi wykorzystana
na:

1) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z bud2etu miasta;



2) zobowiEzania powstale przed dat4 obowi4zywania umowy o udzielenie dotacji;
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymaaia biura orgaaizacj i

zwiEzate z realizacjq zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.

4) oplaty leasingowe oraz zobowityzatia z ty'tuiu otrzymanych kredlt6w;
5) nabycie lub dzierZawg grunt6w;
6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;
7) dzialalnoS6 gospodarczq i polityczn4;
8) kary i odsetki.

6. W przypadku zadati zlecanych w formie wsparcia oferent ma obowiTek wniesienia
Irnansowego wkladu wlasnego w wysokodci co najmniej 10% calkowitej wartoSci zadania.

7, Wklad wlasnl mo2e miec formg:
1) wkladu finansowego - Srodki finansowe wiasne oferenta lub pozyskane przez riego ze

2r6dei innych niz budzet Miasta Bialystok.
UWAGA: Wklad rzeczowy nie mo2e by6 przeliczany na finansowy.
2) wkladu osobowego nieodplatna, dobrowolna praca, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowan a z zachowaniem

nastQpujAcych warunk6w:
a) zakes, spos6b i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszq byi oke5lone
w porozumieniu zawatlym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnodci pozytku publicmego
i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzi6 na biez4co karty pracy wraz ze szczeg6lowym opisem

wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi byi przechowywana na zasadach og6lnych,

tak jak dokumenty finansowe); karty pracy musz4 by6 podpisane przez wolontariusza
oraz osobg upowa'Znion4 do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza;
c) wolontariusz musi posiadai kwalifikacje i spelnia6 wymagania odpowiednie do

rodzaju i zakresu wykonywanej pracyl
d) warto36 pracyjednego wolontariusza wyliczonajest w oparciu o maksymaln4 stawkq

za j edn4 godzing pracy nieprzekra czal4cq 25 zUgodz., z zastrzezetiem pkt e);

e) je6li wolontariusz wykonuje pracg takq jak staly personel to kalkulacja wkladu pracy

wolontariusza moZe byi dokonana w oparciu o stawki obowiqzuj4ce dla tego personelu,

z lyrn 2e warunkiem przyjEcia do kalkulacji kwoty wyZszej niz kwota wskazana

w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie

posiada staly personel, w pozostatych przypadkach przyjmuje sig, i2 wartoSd pracy

fednego wolontariusza nie moze przekroczy6 kwoty za jedt4 godzing pracy wskazanej

w pkt d).

8. Wklad wlasny powinny stanowid w caloSci lub czgsciowo Srodki finansowe, kt6rymi
dysponuje oferent (wlasne lutr pochodzqce z innych zrridel) - nie mo2e by6 to wyl4cznie
wklad osobowy.

III. Termin i warunki skladania ofert.

l. W konkursie mog4 brai udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

o dzialalnoSci pozltku publicznego i wolontariacie ptowadz4ce statutow4 dzialalnod6 na

rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mog4ztozy( ofertg wsp6ln4. oferta wsp6lna wskazuje:

I ) j akie dziaiania w iamach realizacji zadania ptblicznego b9d4 wykonywa6 poszczegilne

podmioty;
2) ipos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicmej'

o



3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okreSlaj4c4 zakres ich Swiadczeli skladaj4cych

sig na realizacj g zadania publicznego, zat4cza siE do umowy o realizacjg zadania

publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertq wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnod6 solidamq za zobowi4zania,

o kt6rych mowa w art.16 ust.1 ustawy o dzialalnoSci po2ltku publicznego i woiontariacie.

5. Oferty dolycz4ce rcalizacji zadania publicznego nale7y skladai zgodnie ze wzorem
oke6lonym w rozporz4dzenltPrzewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ltku Publicznego

z dnia 24 puidziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacj i zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdafl z wykonania ty ch zadah

(Dz.lJ. 22018 r. po2.2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za

po6rednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw
Spolecmych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej up\wa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicmej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl,na tablicy ogloszef w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pl.

7. Za ofertg zlo2onq uwtZa siE ofertg z1o2on4 za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej z jednakow4 sum4 kontroln4.

8. Wymagana dokumentacj a:

1) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany ptzez osoby upowaZnione
do skladania oSwiadczef woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzajEcym status prawny podmiotu iumocowanie
os6b go reprezentuj 4cych;

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotycz:r oferent6w. kt6rzy nie podlegaja

wpisowi w Kraiowvm Reiestrze Sqdowvm;
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku ofe(y wsp6lnej statut ka2dej organizacji).

9. W przypadku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii kazda strona zal4cznika powinna
by6 potwierdzona za zgodno!;( z oryginalem przez osoby do tego upowaZnione.

10. Nie przewiduje sig mo2liwo6ci uzupelnienia zloZonych ofert.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno6ci mogq byd poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowi4zany realizowai zadanie zgodnie z przygotowarym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1) s4 bezpoSrednio zwi4zane z realizowanym zadaniem, a takze s4 niezbgdne dla jego

realizacji;
2) s4 uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlajq koszty rzeczywiste, a takze s4 skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym mo2e byi
jedynie czg66 wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, nie zwiqzute z obslugq projektu);

5) zostan4 poniesione w okresie realizacji zadania;
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v. Dokonywanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

Dopuszcza sig mo2liwoSd dokonl'rvania przesunigd, tj' zwigkszania wartoSci pomigdzy

powczeg6lnymi pozycjami koszt6w dzialania oraz pomiEdzy dzialaniami okeslonymi

w kalkulacji'przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej nD

lS% . Zmiiny powyzej 1 5yo wymagaj4 zawarcia aneksu do umowy i powinny by1 zglaszane

w terminie umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie aneksu.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert'

1 . Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zloaonych

ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okresla Zarz4dzenie Prezydenta Miasta

Bialegostoku.

3. Po zapozraniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji

i jej wysokosci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia,

w ierminie do 30 dni od daty koncowego terminu skladania ofert'

4. Decyzja o rozstrzygniEciu konkursu nie jest decyzj4 adminisffacyjnQ .w. rozumieniu

p.r"pii6* Kodeksu postgpowania administracyjnego. Od powy2sz ei decyzji nie stosuje siq

trybu odwolania.

5. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze 24da6 uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia ofertY.

6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniaj4ce nastqpujqcych kryteri6w formalnych:

l) zlozoni * io.-i. nieodpowiadajqcej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zlo2one poprzez platformg Witkac.pl;
2) zloZone po terminie;
31 aotycrqci zadania,kt6re niejest objEte celami statutowymi oferenta;

4j niedotycz4ce pod wzglgdem merytorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;

5) zlozone przez podmiot nieuprawniony;
6) podpisane p rzez osoby nieupowa'Znione;

lj poi braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;

8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w;

l1

6) s4 poparte wla6ciwymi dowodami ksiggowymi oftz sE prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia

wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzyrnanych

na realizacjg zadania zgodnie z ustaw4 o rachunkowosci, w spos6b umo2liwiajqcy

identyfikaciq poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 by6 ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:

1) wynagrodzenia za realizacjg zadah wraz z przewidzianymi prawem narzutami. 
ptatne zgodne z cenami obowiqzuj4cymi na lokalnym rynku. w kosztorysie do-oferty

nalezy w szczeg6lnosci okeslii stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia

dla kaZdego stanowiska pracY;

2) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaangaizowanych bezposrednio przy

realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.



9) zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoie, z oryginalem
przez osoby do tego upowa2nione;

l0) w kt6rych koszty obslugi zadania publicmego, w tym koszty administracyjne
przekt aczaj q 20%o calkowitej warto Sci proj ektu;

1 I ) w kt6rych wklad wtasny oferenta nie spelnia wymaganego minimum wskazanego
w ogloszeniu - dotyczy zadai rcalizowanych w formie wsparcia.

7 . Wyb6r ofert stanowi4cych form g realizacji zadanta, o kt6rym mowa w rczdziale I nastgpuj e
w oparciu o nastgpuj4ce kryteria merytoryczne:

ocena merytoryczna ofert zloironych na realizacje zadari w formie powierzenia realizacji
zadania publicznego:

ocena merytoryczna ofert zlo2onych na realizacje zadafi w formie wsparcia realizacji
zadania publicznego:

Lp Punkty kontrolne oceny
Skala
ocen

Mo2liwo5i realizacji zadania
publiczrego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umozliwiaj Ecym re all zacj g zadania?
Czy opis planowanych dzialari gwarantuje
osi4gnigcie celu zadania?
Czy zakladane cele s4 sp6jne z rezultatami?

0-30 pkt

2

Kalkulacja kosa6w realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do

zakesu rzeczowego zadania

Czy pEedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6jna z opisem dzialan?
Czy wysoko5d wnioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dzialari?
Czy planowane *ydatki sq zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania?

0-30 pkt

3

Zadeklar ow ana pr znz podmiot
jako5d vykonania zadania

i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmiot m a realizowa'

zadanie

o Czy dodwiadczenie oferenta gwarantuje
wla6ciw4 realizacj g zadania?

. Wiarygodnosd i rzetelnosd podmiotu?

. Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy
realizacji zadania sq uystarczajqce do
realizacji programu?

Zasigg pomocy ofercwanej przez
odmiot

Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba
os6b ob ektem.

0-5 pkt

Starannosd w przygotowaniu
oferty

C4 poszczeg6lne czQ6ci oferty sq ze sob4
sp6jne?
Czy oferta sporzqdzona jest jasno
i przgjrryScie?

Razem max. 100

Lp Przyj gte kryteria oceny
oferty Punkty kontrolne oceny Skala

ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

I
Mozliwo6C realizacj i zadania
publicznego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umozliwiaj 4cym re alizacjg zadania?
Czy opis planowanych dzialan gwarantuje
osi4gnigcie celu zadania?

0-30 pkt

t2

Przyjgte kryteria oceny oferty
Liczba

przyznanych
punkt6w

I

0-30 pkt

4.

5. 0-5 pkt



Czy zakladane cele sq sp6jne z rezultatami?

2

Kalkulacja kosa6w realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
spdjna z opisem dzialan?

Czy wysoko3C wnioskowanej dotacji jest

adekwatna do planowanych dzialan?

Czy planowane wydatki s4 zasadne

w odniesieniu do zakesu rzeczo:wego
zadania?

0-30 pkt

Zadeklarowana przez podmiot
jakodi uykonania zadania

i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmiot ma realizowac

zadanie

. Czy doSwiadczenie oferenta gwarantuje
wlaSciwE realizacjg zadania?

o Wiarygodno56 i rzetelno6d podmiotu?
. Czy kwalifikacje kadry zatmdnionej prry

realizacji zadania s4 wystarczaj4ce do
realizacji programu?

0-25 pkt

.l

Zadeklarowany wklad osobowy,
w tym Swiadczenia

wolontariuszy i praca spoleczna
czlonk6w przy realizacji zadania

Czy podmiot przewiduje pracQ spolecznq
czlonkow i Swiadczenia wolontariuszy przy
realizacji zadania?

Czy deklarowany wklad osobo*y
gwarantuie wla6c iw q realizacjg zzdania?

0-5 pkt

5
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba
os6b objgtych projektem.

0-5 pkt

6
StarannoSi w przygotowaniu

oferry

Czy poszczeg6lne czE6ci oferty sq ze sob4

sp6jne?

Czy ofena sporzqdzona jest jasno

iprzejrzyScie?

0-5 ph

Razem max. 100

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej
70 punkt6w.

9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysoko56 ptzyznanei

dotac.ii i jej cel zostanie zarnieszczony w Biuletynie Informacj i Publicznej, na stronie

internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzqdu

Miejskiego. u miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogloszeir. a takze na platformie

Witkac.pl.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez

organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi
kosztami:

W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2020 r. suma Srodk6w prueznaczonych na

realizacj g powyiszych zadai wyniosla

Prowadzenie mieszkari adaptacyjnych dla os6b z zaburzerriami
psychicznymi.

210 000 zlZapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez
prowadzenie mieszkati chronionych - treningowych.

15 000 zl

170 000 zlZapewnienie opieki wychnieniowej opiekunom os6b ze spektmm
aut)'zmu

1 10 000 zlZapewnienie opieki wltchnieniowej
niepelnosprawnoSci4 intelektualn4.

opiekunom os6b z

170 000 zlPomoc psychologiczno-terapeutyczna dla
niepelnosprawnoSciami.

rcdzin z &ieckiem z

IJ



Informator miejski dla os6b z niepelnosprawnodciami i ich rodzin -
prowadzenie strony intemetowej.

40 000 zl

Trener pracy - spos6b na zwigkszenie zatrudnienia os6b z
niepelnosprawno6ciami na otwartym rynku pracy.

240 000 zl

Suma 915 000 zl

W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2021 r. suma Srodkr5w przeznaczonych na

realizacjg ponyiszych zadai nyniosla

Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez
prowadzenie mieszkari chronionych - treningowych.

Prowadzenie mieszkafi
psychicznymi.

adaptacyjnych dla os6b z zabwzeniami
l5 000 zl

Zapewnienie opieki wychnieniowej opiekunom os6b ze spekfum
autyznu, 180 000 zl

os6b zZapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom
niepelnosprawnoSci4 intelektualnq. 120 000 zl

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z
niepelnosprawnoSciami.

180 000 zl

Informator miejski dla os6b z niepelnosprawnodciami i ich rodzin -
prowadzenie strony intemetowej.

Trener pracy - spos6b na zwigkszenie zatrudnienia os6b z
niepelnosprawnoSciami na otwartym rynku pracy. 240 000 zl

Suma 985 000 zl

210 000 zl

40 000 zl

VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu prueznaczonym do zamieszczania ogloszeri, a tak2e
na platformie Witkac.pl.
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