
aARZ1DZENTE Nn /4 ; i-.lzo
PREZYDENTA

z dnia
MIASTA BIAI-EGOSTOKU
{3. gruani a2020 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartych konkursr6w ofert na realizacjg zadafi publicznych
z zakresu wsparcia rodziny i systemu piecry zastgpczej na lata 2021-2022

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U.22020 r. poz.7l3 zpoln. zm)t, art.32 ust. 1 ustawy z dnra 5 czerwca 1998 r.
o samorz4dzie powiato!\ym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.22020 r.

poz. 1057 ) zarz4dzam, co nastgpuje:

$r

Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizacjg zadan publicznych z zakresu wsparcia

rodziny i systemu pieczy zastEpczej na lata 2021 - 2022 ogloszonych:

l. Zarzqdzeniem Nr 3812020 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu
ofert na realizaciE zadania publicznego z zaVresu wsparcia rodziny i systemu pieczy
zastgpczej w 2021r. pn.: ,,Wsparcie rodziny przeirywaj4cej trudnoSci w wypelnianiu
funkcji opiekuriczo - wychowawcrych poprzez pracg z rodzin1 Swiadczonq przez
asystenta rodziny".

2. Zarz1dzeniem Nr 3912020 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia l8 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu

ofert na realizacjg zadania publicznego z zaktesu wsparcia rodziny i systemu preczy

zastEpczej w 2021r. pn.: ,,Wsparcie rodzinnej piecry zastgpczej poprzez prowadzenie
oSrodka konsultacyjno - szkoleniowego".

3. Zarzqdzeniem Nr 4012020 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu

ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastgpczej w 2021 r. pn.: ,,specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych
i zagroitonych umieszczeniem w pieczy zastgpczej".

4. Zarz4dzeniem Nr 4112020 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia l8 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu

ofert na realizacjg zadania publicznego z zahesu wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastEpczej na lata 2021-2022 pn.: ,,Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
plac6wki opiekuriczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla
14 dzieci.".

5. ZarzEdzeniem Nr 4212020 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu

ofert na realizacjg zadania publicznego z zak'resu wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastgpczej na lata 202l-2022 pn.: ,,Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
plac6wki opiekuriczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.".

$2

Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym, wraz

zflazwq zadania publicznego, wysokoilci1 przyznanych Srodk6w publicznych oraz liczb1

uzyskanych punkt6w, stanowi zal4cznik do niniejszego zarzqdzenia.

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U' z2O2O r' poz' 1378



Podstawq przekazania dotacji bgdzie umowa o wsparcie lub powierzenie realizacjr zadama
publicznego, zawarta pomigdzy Miastem Bialystok, a wylonionymi oferentami, kt6rym
pr zy znano Sro dki publi czne na r e alizacj E zadania pub I iczne go.

$3

$4

Zarzqdzeme podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl i na stronie internetowej Miejskiego
OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku www.mopr.bialystok.pl, tablicy ogloszeri
w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku oraz platformie Witkac.pl.

$s

Wykonanie zarz4dzenia powierzam ZastEpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu
realizaclE zadart w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastqpczej, Skarbnikowi
Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

$6

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYDENT

drhab.



Zal4cznik
doZARZ\DZENIA NR llp.irzo
PREZYDENTA MIASTA
BIALEfiOSTOKU
z dnia J.Q. grudnia 2020 r.

Wykaz oferentriw, ktrfrych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym
na realizacj g zadafi publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej

na lata 2021- 2022 wraz z naztrq zadania publicznego, wysoko5 ci4 przyznanych Srodkriw
publicznych oraz liczbq uzyskanych punkt6w

Po zapoznaniu sig z oprniq vryralonE przez KomisjE konkursow4, powolanq zarz1dzeniem

Nr 4612020 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dma
08 grudnia 2020 r. w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
zloaonych w ramach otwartych konkurs6w ofert na realizacjE zadan publicznych z zakresu

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej na lata 2021-2022 oraz ustalenia regulaminu
pracy Komisji konkursowej, zatwierdzam wysokoS6 przyznanych kwot na reahzacjE

nastgpuj 4cy ch zadan publicznych pn. :

1) ,,Wsparcie rodziny przeLywaj4cej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo -
wychowawcrych popyzez pracA z rodzinq Swiadczon4 przez asystenta rodziny"
(konkurs na rok 2021 - w formie wsparcia):

Kwota przeznaczona na realizacjg zadaniaz 200 000 zl

2) ,,Wsparcie rodzinnej piecry zastgpczej poprzez prowadzenie oSrodka
konsultacyjno - szkoleniowego" (konkurs na rok 2021 - w formie wsparcia):

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania: 70 000 zl

3) ,,specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagro2onych
umieszczeniem w pieczy zastgpczej" (konkurs na rok 2O2l - w formie wsparcia):

Kwota przeznuczona na realizacjg zadania: 300 000 zl

Lp Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSi
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,DROGA" 168 300 zl 168 300 zl 99

2
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom

,,Szansa"
31 700 zl 3l lOO zl 94

Lp. Nazwa oferenta
Wnioskowana

kwota
WysokoSc
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Fundacja Dialog 70 000 zl 70 000 zl 100

Lp. Nazwa oferenta

Wnioskowana
kwota

WysokoSc
przyznanej

dotacii

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,DROGA" 300 000 zl 287 l82zl 81



4) ,,Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. plac6wki opiekurlczo-
wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci." (konkurs
na lata 202l-2022 - w formie powierzenia):

Kwota przezn^czona na realizacjg zadania: I176 000 zt:
- w roku 2021 - w wysokoSci 588 000 zl
- w roku 2022 - w wysokoSci 588 000 zl

5) ,,Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placriwki opiekurlczo-
wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci." (konkurs na lata 2021-2022 -
w formie wsparcia):

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania: 624 000 zl:
- w roku 2021 - w wysokoSci3l2 000 zl
- w roku 2022 - w wysokoSci3l2 000 zl
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Lp. Nazwa oferenta
Wnioskowana

kwota
WysokoSi
przyznanel

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Fundacja Dialog I 176000 zl I 176000 zl 100

Lp. Nazwa oferenta
Wnioskowana

kwota
WysokoS6
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Caritas Archidiecezji Bialostockiej 561 600 zl 561 600 zl 98


