
aArIZ4DZENIT Nn rj.rl r. ;:lzt
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia .21.. grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych
z zakresu ochrony zdrowia w latach 2022 - 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z p62n. zm.'1 oraz na podstawie art. 15 ust.2 h i 2 j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.tJ. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.z) zarz4dzam co nastgpuje:

$r
Rozstrzygam otwarty konkurs of'ert na rcalizacjg zadari publicznych z zakresu ochrony zdrowia

w latach 2021 - 2024 pn.:

1. Prowadzenie poradni zajmuj4cej sig profilaktyk4 i terapi4 :uzalelnieri' od Srodk6w

psychoaktywnych w zakresie pomocy uzaleZnionym, ich rodzinom i osobom zagrczonp
uzaleZnieniem oraz zagrozor,p zaketleniem wirusem H IV.
2. Prowadzenie plac6wki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdzialania narkomanii
w formie oSrodka dziennego pobl,tu dla os6b uzaleznionych od Srodk6w psychoaktylvnych

w wieku do 25 r.2.

3. Prowadzenie plac6wki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej

skierowanej do dzieci i mlodzie2y doSwiadczaj4cych kryzysu.

4. Dzia\ania zmierzaj4ce do zmniejszenia palenia ty'toniu wSr6d mieszkaic6w miasta

Bialystok.
5. Prowadzenie Plac6wki Intensl'rvnej Opieki Terapeutycmej dlaDzieci i Mlodziezy-
6. Prowadzenie oSrodka dziennego pobytu dla dzieci i mlodzieZy z problernami zdrowia
psychicznego w mieScie Bialystok.
7. Realizacja edukacji zdrowotnej os6b powyzej 60 roku Zycia w formie Uniwersltetu
Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej.

$2
Wykaz podmiot6w biorqcych udzial w postqpowaniu konkursowym wraz z kwot4 przyznanei

dotacji stanowi zal4cznlk do niniejszego zaru4dzenia.

s3
Wykonanie zarz}dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjq zadait

w zakresie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych.

s4
Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biutetynie lnibrmacji Publicznej, na stronie internetowej

Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym

ta zamieszczenie o gloszeri.

ss
Zarz4dzerie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Q*;:x:p
ZASTEPCA PRTZYDENTA MTASTA

I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszone w Dz. U. z2021r. poz 1834
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. lJ. z 2021 t. poz. 1038, 1243 i 1535
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Zat1cznik do ZARZ\DZENIA NR ,i)'!3tZt
PREZYDENTA MIASTA BIAtr,EGOSTOKU
z dnia .2? grudnia 2021 r.

Wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjg

zadan publicznych z zakresu ochrony zdrowia na lata 2022 - 2024.

1. Oferty na realizacjE zadania'. ,,Prowadzenie poradni zajmuj4cej sig profilaktyk4
i terapi4 tzalezniefi od Srodk6w psychoaktlrvnych w zakresie pomocy uzale2nionym, ich
rodzinom i osobom zagro2onym uzale2nieniem oraz zagroLonym zaka2eniem wirusem
HIV"

Na realizacjg zadania w budZecie Miasta w dz. 851 rozdz. 85 153 zaplanowano Srodki

wwysoko(ci:
- w 2022 r. w rozdz.85153 - 910.000,00 zl , w rozdz.85152 - 30.000,00 zl,
- w 2023 r. w rozdz.85153 - 950.000,00 zl , w rozdz.85152 - 30.000,00 zt,
-w2024r.wro2d2.85153-990.000,0021 , w rozdz.85152 - 30.000,00 zl,

2. Oferty na realizacjg zadania: ,,Prowadzenie placriwki rehabilitacyjnej w zakresie
przeciwdzialania narkomanii w formie o6rodka dziennego pobytu dla os6b
uzaleZnionych od Srodk6w psychoaktywnych w wieku do 25 r.L"

Na realizacjq zadania w bud2ecie Miasta w dz. 851 rozdz. 85153 zaplanowano Srodki

w wysokoSci

- m2022 r. - 90.000,00 zl,

- na2023 r. - 90.000,00 zl,

- na2024 r. - 90.000,00 zl.

Nazwa oferenta Kwota wnioskowana
na 2022-2024

Propozycja dotacji na
2022-2024

Liczba
uzyskanych
punkt6w

I Stowarzyszenie
MONAR, ul. Hallera 8

na2022 r.- 445.000,00
na2O23 r.- 465.000,00
na 2024 r.- 485.000,00

na2022 r.- 445.000,00
na2023 r.- 465.000,00
na2024 r.- 485.000,00

100

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
DROGA, ul.
Proletariacka 21

na2022 r.- 495.000.00
na2023 r.- 515.000,00
na2024 r.- 535.000.00

na2022 r.- 495.000,00
na 2023 r.- 515.000,00
na2024 r.- 535.000.00

100

I
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Lp Nazwa oferenta Kwota wnioskowana
na2022-2024

Propozycj a dotacji na
2022-2024

Ltczba
uzyskanych
punkt6w

1 Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie DROGA, ul.
Proletariacka 21

na2022 r.- 90.000.00
na2023 r.- 90.000,00
na2O24 r.- 90.000.00

ra 2022 r.- 90.000,00
na2023 r.- 90.000,00
na2024 r.- 90.000,00

100

3.Oferty na realizacjg zadanta. ,,Prowadzenie plac6wki pomocy psychiatryczno -
psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i mlodzie2y doSwiadczajqcych

kryzysu"

Na realizacjg zadania w budhecie Miasta w dz. 851 tozdz. 85 149 zaplanowaoo Srodki

w wysokosci

-tta2022r. - 340.000,00 zl,

- na2023 r. - 360.000,00 zl,

- na2024 r. - 380.000,00 zl.

4. Of'erty na realizacjg zadania: ,,Dzialania zmierzajqce do zmniejszenia palenia tytoniu

wSr6d mieszkafc6w miasta Bialystok".

Na realizacjg zadania w budZecie Miasta w dz. 851 rozdz.85149 zaplanowano Srodki

w wysokoSci

-na2022 r. - 60.000,00 zl,

-na2023 r. 60.000,00 zl,

-na2024 r. - 60.000,00 zl.

Lp Nazwa oferenta Kwota wnioskowana na
2022-2024

Propozycja dotacji na
2022-2024

Liczba
uzyskanych
punkt6w

t Polskie
Stowarzyszenie
Pedagog6w i
Animator6w
,,Klanza" Oddziai
Bialostocki,
Bialystok, ul. W.
Witosa 12 B lok. 1 5

na2022 r.- 340.000.00
ra2023 r.- 360.000,00
na2024 r.- 380.000,00

na2022 r.- 340.000,00
na2023 r.- 360.000,00
na2024 r.- 380.000.00

r00

Lp. Nazwa oferenta Kwota wnioskowana na
2022-2024

Propozycja dotacji na
2022-2024

Liczba
uzyskanych
punkt6w

1 Polskie Towarzystwo
OSwiaty Zdrowotnej
Oddzial terenowy
Bialystok,
ul. Legionowa 8

ta 2022 r.- 60.000,00
ra2023 r.- 60.000.00
na2024 r.- 60.000,00

na2022 r.- 60.000.00
na2023 r.- 60.000,00
na2024 r.- 60.000,00

100
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5. Ofbrty na realizacjg zadania'. Prowadzenie Plac6wki Intensywnej Opieki
Terapeutycznej dla Dzieci i Mlodzieiy (zwanej dalej plac6wkq).

Na realizacjg zadania w bud2ecie Miasta w dz. 851 rozdz.85l49 zaplanowano Srodki

w wysoko6ci

-na2022 r. - 340.000,00 zt,

m2023 r. - 360.000,00 zl,

- m 2024 r. - 380.000,00 zl.

6. Ot'erty na realizacjg zadania'. ,,Prowadzenie o6rodka dziennego pobytu dla dzieci

i mlodzieiy z problemami zdrowia psychicznego w mieScie Bialystok".

Na realizacjg zadania w budZecie Miasta w dz. 851 rozdz. 85149 zaplanowano Srodki

w wysokoSci

-na2022 r. - 435.000,00 zl,

na2023 r. 445.000,O0 zl,

- na 2024 r. - 455.000,00 zl.

7. Of'erty na realizacjg zadania'. ,,Realizacja edukacji zdrowotnej os6b powyiej 60 roku

iycia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki
Psychogeriatrycznej".

Na realizacjg zadania w bud2ecie Miasta w dz. 851 rozdz.85l49 zaplanowano Srodki w

wysokoSci

-na2022 r. - 50.000,00 zl,

- na 2023 r. - 50.000,00 zl,

Lp Nazwa oferenta Kwota wnioskowana na
2022-2024

Propozycja dotacji na
2022-2024

Liczba
uzyskanych
punkt6w

1 Polskie
Stowarzyszenie
Pedagog6w i
Animato16w

,,Klanza" Oddzial
Bialostocki,
Bialystok, ul. W.
Witosa 12 B lok. 15

na2022 r.- 340.000,00
na2023 r.- 360.000,00
na2024 r.- 380.000,00

na2022 r.- 340.000,00
na2O23 r.- 360.000,00
na2024 r.- 380.000,00

100

Lp Nazwa oferenta Kwota wnioskowana na
2022-2024

Liczba
uzyskanych
punkt6w

1 Fundacja Oswoii
Swiat, Bialystok, ul.
Malachidowa I I

ra2022 r.- 335.000,00
na2023 r.- 345.000,00
na2024 r.- 355.000,00

na 2022 r.- 335.000,00
na2023 r.- 345.000,00
na2024 r.- 355.000.00

100

Propozycja dotacji na
2022-2024



-na2024 r. - 50.000,00 zl.

Lp. Nazwa olerenta Kwota wnioskowana
na2022-2024

Propozycja dotacji na
2022-2024

Ltczba
uzyskanych
punkt6w

1 Stowarzyszenie Pro
Salute, Bialystok, u1.

Mieszka I 4/131

na2022 r.- 50.000,00
ra2023 r.- 50.000,00
na2024 r.- 50.000,00

na2022 r.- 50.000,00
na2023 r.- 50.000,00
na2024 r.- 50.000,00

100
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