
w sprawie rozstrz)'gnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego

z zakresu dzialari na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami w 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz.tJ. z 2022 r. poz.528t) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia24 kwietnia
)003 .. o dzialalnoSci pozJtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2020 poz. 10572),

zarz4dzam co nastgpuj e:

$r
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialai nz

rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami w 2022 r.

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
oraz calodobowego.

s2
Wykaz oferent6w oraz Wkaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotac.ii w postgpowaniu

konkursowym. wraz z nazw4 zadania. kwotq przyznanej dotacji oraz sum4 uzyskanych

punkt6w, stanowi zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia.

s3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

s4
Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie intemetowej

Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego. w miejscu przeznaczonym

na zamieszc zenie o glo szefi .

ss
Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.
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I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej u$awy zostala ogloszona w Dz. U. 22022 r. poz. 583.
r Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz.rJ.22021 r. poz. 1038, 1243.1535 i
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ZARZADZENTE NR ..:.:1)..... /22
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKT]

z dnia .l-.. kwietnia 2022 r.



Zalqcznik rJo ZARZ\DZENIA NR ,',:17... /22
PRE,ZYDENTA MIASTA BIALE(;OSTOKU
z dnia i.1.. kwictnia 2022 r.

Wykaz oferent6w oraz vqykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacj i w postgpowaniu konkursowym na realizacjg zadania publicznego z zakresu

dzialari na rzecz os6b z niepeinosprawnoSciami w 2022 r.

L.p Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota wnioskowana
Licztta

uzyskanych
punktow

Uwagi

tc uslrr gr op leki wytc h n lco to$ej ramac h pobytu dzta ll n cg0 o ra ca lod bowcgo

ysokoSc (rodkow pub I cznych pfze /l\ aczon ych na powi erzen I real tzacl zadan a 9 0 240 00 zl

i zadania: od dnia 20.04.2022 r. do dnia 10.12.2022 r

I

Stowarzyszenie Wspierania
AktywnoSci

N iepetnosprawnych
lntelektualnie AKTYWNI
ul. Antoniuk Fabryczny.l0

l5-741 Biatystok

Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej w
ramach pobl tu dziennego w miejscu

zamieszkania osoby niepetnosprawnej

58.752.00 zl 58.752,00 zl 100

)

Stowarzyszenie Wspierania
AktywnoSci

Niepelnosprawnych
lntelektualnie AKTYwNI
ul. Antoniuk Fabryczny 40

l5-741 Biatystok

Swiadczenie ustug opieki wytchnieniowej w
ramach pobytu calodobowego

68.544.00 zt 68.54,1.00 zl 100

Stowarzyszenie Wspierania
AktywnoSci

Niepelnosprawnych
lntelektualnie AKTYWNI
ul. Antoniuk Fabryczny 40

l5-741 Biatystok

Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej w
ramach pobyu dziennego w innym miejscu

wskazanym przez uczestnika Programu lub jego
opiekuna prawnego

97.920.00 zl 9'7 .920.00 zl t00

Sp6ldzielnia Socjalna
..Sukurs"

ul. Sloneczna 94
l5-521 ZaScianki

Podnoszenie jako3ci zycia - opieka
wytchnieniowa w miejscu zamieszkania 2022

146.880.00 zl 146.880.00 zl 100

Kwota przyznanej
dotacj i

Tennin realizaci

1.



5

Spoldzielnia Socjalna
..Sukurs"

ul. Sloneczna 94
l5-521 Zascianki

Podnoszenie jakoSci zycia - opieka
wytchnieniowa w innym miejscu ni2 miejsce

zamieszkania 2022

48.970.00 zl 48.960.00 99

6

Podnoszenie jakoSci 2ycia opieka
w)tchnienio\ a nad dzieckiem w micjscu

zamieszkania 2022

146.880.00 zl r,16.880.00 t00

7

Fundacja Instytut Bialowieski
ul. Rumiankowa | 4/4

l5-665 Bialystok

Centrum Zr6wnowazoncgo Rozwoju. "Ok4gly st6l
dla Pusrc/-y Bialo\\ieskiej".
www.l-estiwalPuszczyBialowicskiej.pl
rvww.t:estiwalBialo\!icski.pl www.FcstirvalZubra.pl

u$w.li)reslFestival.Eu

146.880.00 zl 0.00 zl
Oferta odrzucona

z przyczyn
fbrmalnych

ll
Fundacja Instytut Bialowieski

ul. Rumiankowa l4l4
l5-665 Biatystok

Centrum Zrdwnowazon€go Rozwoju. "Okrqgly st6l
dla Puszcz.y Biakru ieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowicskiej.pl
www.F'estiwalBialowieski.pl www.FcstiualZubra.pl

www. ForestFestival.Flu

146.880.00 zl 0.00 zl
Oferta odrzucona

z przlczyn
formalnych

9
Fundacja Inst),tut Biatowieski

ul. Rumiankowa l4l4
l5-665 Bialystok

('entrunr Zr6wnowazoncgo Rozwojtt. "Okrqgly- stirl

dla Pus,/cz) Bialo*icskiei".
$,w$.Iesliwall)uszczyllialouicski!'i.pl
wrvrv.lrcstiwalllialorvicski.pl u rv rv. Fcst irva lZ u h ra. p l

\\ \v\! . |orcstljcsl i\ al.Iu

293.760.00 zl 0.00 zl
Oferta odrzucona

z przyczyn
formalnych

10.

Fundacja Instytul Biatowieski
ul. Rumiankowa l4l4

l5-665 Biatystok

('entrun Zr6wnowaioncgo Ilozwoiu. "Okrqgl) st6l

clla Puszczl Bialorr,icsliei".
$ws.l'cstiNall'uszczl IlialoNicskiei.pl
www.l;csliwalllialoN icski.pl \! ww.Ircsti$ alZubra.p l

\\ \'\1 lf()r.st|cstival.lrn

142.720.0O zl 0.00 zl
Oferta odrzucona

zprzyczyn
formalnych

I ,g,,,*i,^*kt
DBNTA M1ASTA

'al

Z-Cmrrlr<r:,iI()l(,\
DrF*u{/goslrlw st"t'"r 

^':tr

ffi,ry-*"

Spoldzielnia Socjalna

,,Sukurs"
ul. Sloneczna 9A
l5-52 | ZaScianki


