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PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z itnia l). grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacig zadania publicznego
z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. rJ. z 2019 r. poz. 506 z p62n. zm'1i u-l, 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno5ci poiltku publiiznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 zp62t.2m.21
zar z4dzam, co nastgpuj e :

s1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjE zadania publicznego z zakresu wsparcla

rodziny i systemu pieczy zastgpczej w 2020 r. ogloszony zarz4dzeniem Nr 4412019 Dyrektora
Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie

ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjE zadania publicznego z zakresu wsparcia
rodziny i systemu pieczy zastgpczil w 2020 r. pn.: ,,Wsparcie rodziny przeiywaj4cej
trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuiczo - wychowawczych poprzez pracA z rodzinq
Swiadczon4 przez asystenta rodziny".

s2

Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym, wraz
z nazwq zadania publicznego, wysokoSci4 przyznanych Srodk6w publicznych oraz liczba,

uzyskanych punkt6w, stanowi zal4cznik do niniejszego zaru4dzenia.

s3

Podstaw4 ptzekazaria dotacji bgdzie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego,
zawarta pomiEdzy Miastem Bialystok, a wylonionymi oferentami, klorym przyznano Srodki

publiczne na realizaqE zadania publicznego.

$4

Zarz4dzente podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl i na stronie intemetowej Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku www-m .bial tok. tablicy ogloszef
w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku oraz platformie Witkac.pl.

I Zmiany tekstu jednotitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696

i 1 815.

'?Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U.22019 r. poz. 1570,2020.
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$s

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

$6

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym
na realizacjg zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastgpczej w 2020 r. wraz z na:zwy zadania publicznego, wysokoSci4 przyznanych
6rodk6w publicznych oraz liczb4 uryskanych punkt6w

Po zapoznaniu sig z opini4 wyrazonq przez Komisjg konkursow4, powolan4 zarz4dzer,rem

Nr 5212019 Dyrektora Miejskiego O5rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia

06 grudnia 2019 r. w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
zlo2onych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy

Komisji konkursowej, zmienionego ze,rz4dzeniem Nr 56/2019 Dyrektora Miejskiego OSrodka

Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia l0 grudnia 2019 r., zalwierdzart wysoko6i
przyznatych kwot na realizacjg nastgpuj4cego zadania publicznego pn. ,,Wsparcie rodziny
przezy.waj4cej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekufczo - wychowawczych poprzez
pracg z rodzinq Swiadczon4 przez asystenta rodzinyn':

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania: 200 000 zl

Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSi
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,DROGA" lzll 000 zl 140 000 zl

2 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
,,Szansa" 60 000 zl 60 000 zl
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zatqcznik do zARz.{DzENlA xn/.f! i/s
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia43. grudnia 2019 r.
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