
ZARZĄDZENIE NR 1363/22 
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych  
z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2h i 2j 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.2) zarządzam, co następuje: 

§ 1  

Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. ogłoszonych: 
1) Zarządzeniem Nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.: „Wsparcie rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”; 

2) Zarządzeniem Nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.: „Specjalistyczna praca z rodzinami 
dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”; 

3) Zarządzeniem Nr 57/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.”; 

4) Zarządzenia Nr 58/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.”. 

§ 2 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, 
wraz z nazwą zadania publicznego, wysokością przyznanych środków publicznych 
oraz liczbą uzyskanych punktów, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Podstawą przekazania dotacji będzie umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji 
zadania publicznego, zawarta pomiędzy Miastem Białystok, a wyłonionymi 
oferentami, którym przyznano środki publiczne na realizację zadania publicznego.  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, 1812. 



§ 4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl i na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku 
www.mopr.bialystok.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz platformie 
Witkac.pl. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku 
nadzorującemu realizację zadań w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Białymstoku. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WZ.PREZYDENTA MIASTA 

Rafał Rudnicki 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  

http://www.bialystok.pl/
http://www.mopr.bialystok.pl/


Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 1363/22 
PREZYDENTA MIASTA  
BIAŁEGOSTOKU 
z dnia 15grudnia 2022 r.  

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu 
konkursowym na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej na 2023 r. wraz z nazwą zadania publicznego, 
wysokością przyznanych środków publicznych oraz liczbą uzyskanych 
punktów 

Po zapoznaniu się z opinią wyrażoną przez Komisję konkursową, powołaną 
Zarządzeniem Nr 62/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Białymstoku z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w 
celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 
r. oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej, zatwierdzam wysokość 
przyznanych kwot na realizację następujących zadań publicznych pn.: 

1) „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka 

konsultacyjno – szkoleniowego” (konkurs na rok 2023 – w formie 

wsparcia): 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 63 000 zł 

Lp. Nazwa oferenta 

Wnioskowana 
kwota 

Wysokość 
proponowanej 
dotacji 

Liczba 
uzyskanych 
punktów (0-
100) 

1. Fundacja Dialog     63 000 zł 63 000 zł 100 
 

2. Fundacja Instytut Białowieski 
 

63 000 zł 
0,00 zł 

Oferta 
odrzucona z 
przyczyn 
formalnych 

2) „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy zastępczej” (konkurs na rok 2023 – w formie 

wsparcia): 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 420 000 zł 

Lp. Nazwa oferenta 

Wnioskowana 
kwota 

Wysokość 
proponowanej 
dotacji 

Liczba 
uzyskanych 
punktów (0-
100) 

1. Stowarzyszenie  Pomocy Rodzinie „DROGA” 420 000 zł 412 410 zł 97 

2. 
Fundacja Instytut Białowieski 420 000 zł 

0,00 zł 
 

Oferta 
odrzucona z 
przyczyn 
formalnych 



3) „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 

8 dzieci.” - (konkurs na rok 2023 – w formie powierzenia): 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 320 000 zł 

 
Lp. 

 
Nazwa oferenta 

Wnioskowana 
kwota 

Wysokość 
proponowanej 
dotacji 

Liczba 
uzyskanych 
punktów (0-
100) 

 
1. Caritas Archidiecezji Białostockiej 320 000 zł 

 
320 000 zł 

 
100 

 
2. 

 
Fundacja Instytut Białowieski 
 

320 000 zł 

 
0,00 zł 
 

Oferta 
odrzucona z 
przyczyn 
formalnych 

4) „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-

interwencyjnego dla 14 dzieci.” - (konkurs na rok 2023 – w formie 

powierzenia): 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 660 000 zł 

 
Lp. 

 
Nazwa oferenta 

Wnioskowana 
kwota 

Wysokość 
proponowanej 
dotacji 

Liczba 
uzyskanych 
punktów (0-
100) 

 
1. Fundacja Dialog     660 000 zł 

 
660 000 zł 
 

 
98 

 
2. 
 

 
Fundacja Instytut Białowieski 
 

660 000 zł 

 
0,00 zł 

Oferta 
odrzucona z 
przyczyn 
formalnych 

WZ.PREZYDENTA MIASTA 

Rafał Rudnicki 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  


