
ZARZADZENTE NR,4;'g&./2 I
PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU

z dnia .23. grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnitcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych
z zakresu profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych w roku 2022.

Na podstau'ie art. i0 ust. I ustaur z dnia u marca 1990 r. o sarnorz4dzie gminnym
(Dz. lt. z 2021 r. poz. 137:1 z po2n. zrn.L) t,raz na podsrauic an. l5 usr. 2 h i 2 j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poZytku publicznego t o wolontariacie
(Dz. U . z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm.2) zarz4dzam co nastgp uj e:

sl
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych z zakresu profilaktyki i
rozwiqzywania problem6w alkoholouych w roku 2022 pn.:

1. Promowanie trzeLwego stylu zycia pol4czone z dzialaniami pomocowymi skierowanymi
do os6b i rodzin z problemem alkoholowym.

2. Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
3. Prowadzenie zaj 96 edukacyjnych dla rodzic6w w zakesie obejmui4cym w szczeg6lnosci

profi laktykg zachowafr ryzykownych.
4. Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespolem

plodowym.

s2
Wykaz podmiot6w biorqcych udzial w postgpowaniu konkursowym wraz z kwotq przyznanel
dotacji stanowi zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia.

$3
wykonanie zuz4dzenia powierzam Zastgpcl' Prezydenta natlzorujqcemu realizacjg zad,ah
w zakesie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych.

$4
ZatzTdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacj i Publicznej, na stronie internetowej
Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego. w miejscu przeznaczonym
na zamieszczenie o gloszei.

$s
Zarzydzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

MIAS lA
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I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej usta\ryy zostala ogloszone w Dz. tJ.22021 r. poz. 1g34.

'] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. lJ. 22021 r. poz. I 03g, 1243 i 1535

I



Zal'4cznik do ZARZA,DZENIA NR i\t':.rlzl

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z clnia 11.. grudnia 2021 r.

Wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjE

zadan publicznych z zakresu profitaktyki i rozwipyrvania problem6w alkoholowych w 2022

roku.

l.Oferty na realizacjg zadama: Promou anie trzciri eso tvlu 2y ia nolaczones C

z dzialaniami rromocowymi skierowant'mi do ostlb i rodzin z problemem alkoholowym"

Na realizacjg zadania w bud2ecie Miasta w dz. 851 rozdz. 85154 na 2022 rok zaplanowano

Srodki w wysokodci 588.000,00 zl.

Lp Nazwa oferenta Ku,ota

wnioskowana na

2022

Propozycja dotacji

na2022

Liczba

uzyskanych

punktow

l Stowarzyszenie

Abstynent6w Klub

Abstynent6w ,,Arka"

Bialystok, ul. Barszczariska

5lok.l02A

59.500.00 5 8.5i 5.00 95

l Bialostockie Stouarzl szenie 139.85 7.00

Klub Abstynent6w

,,Krokus"

Bialystok, ul. Jagienki 4

ri9.857.00 98

Bialostockie Stowarzyszenie

KIub Abstynent6u' ..Tgcza"

Bialystok, ul. Hallera 8

tt6.73 0.00 8 5.730.00

4 Stowarzyszenie

Abstynenckich

,,Przymierze"

Bialystok.

Wieniawskiego I 2

Rodzin

ul

100.800.00 99.300.00 97

98

k



Stowarzvszenie Rodzin

Trze2woSciowych,,Azyl"

Bialystok, ul. Mieszka I 8C

lok. l6

92.260.00 92.260.00 91

6 Stowarzyszenie Rodzin

Abstynenckich,,Tango",

Bialystok, ul. Radzyminska

16

76.000.00 75.500.00 92

7 Stowarzyszenie TABOR

Bialystok, ul. Skladowa 7

36.800.00 36.800.00 98

2. Oferty na realizacjg zadatiai

alkoholowYsh".

Na realizacjg zadania w bud2ecie Miasta w dz. 851 rozdz. 85154 na 2022 rok zaplanowano

Srodki w wysokoSci 31.600,00 zl.

rowadzenie unktu informa n o rotrlemach

2

Lp Nazwa oferenta Kwo ta

wnioskowana na

2022

Propozycja dotacji

na2022

Liczba

uzyskanych

punkt6w

I ELEOS Prawoslawny

Odrodek Milosierdzia

Diecezji Bialostocko-

Gdariskiej

Bialystok, ul. Sw. Mikolaja

5

1 1.970.00 l 1.970.00 95

2 Caritas

,Bialostockiej

'Bialystok, ul.

32

Archidiecezji

Warspwska

20.400.00 19.630.00 95

3 Fundacja ,,Spe Salvi"
Bialystok. ul. Warszawska

50

0.00 603 1.600.00

t(
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3. Oferty na realizacjg zadania: Prow zaied edu cYtka nvch dla rodzic6rv Iv zakresie

obeimuiacvm n szczeg6lnoici orofilakh ke zacho$ afi n zykou nr ch.

Na realizacjg zadania w bud2ecie Miasta * dz.85l rozdz.85l54 na 2022 rok zaplanowano

Srodki w wysokodci 16.500,00 zl.

thttt.
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PREZYDENTA MIASTA
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Lp Podmiot ubiegaj4cy sig o

dotacjE

Kwota

wnioskowana na

2022

Propozycja dotacji

na 2022

Liczba

uzyskanych

punkt6w

I Stowarzyszenie Pomocy

Rodzinie,,Droga", Bialystok,

ul. Proletariacka 2l

16.500.00 16.500.00 95

Lp Naz\\ a o ta:re nta K\4ota

wnioskowana

2022

Ilu

Propozycja dotacj i

na 2022

Liczba

uzyskanych

punkt6w

1 Stowarzyszenie Pomocy

Rodzinie ..Droga".

Bialystok, ul. Proletariacka

21

80.000.00 80.000.00 98

4. of-erty na realizacjg zadania'. ,,Prowadzenie tliagnostvki oraz wspomagania rozwoiu

dzieci z alkoholowym zesnolem plodou vm".

Na realizacjg zadania w budzecie Miasta w dz. 851 rozdz. 851 54 na 2022 rok zaplanowano

Srodki w wysokoici 80.000,00 zl.


