N, .?.72.. nt
"qd""oi"
Prezydenta i\{iasta Bialegostoku
zu,

z dnia .rlJ. maja 2017

r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjQ zadania publicznego
z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczei w 2017 r,

Na podstawie ad. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnlm
(Dz.IJ. 22016 t. poz. 446)r oraz na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci poz)'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2016 r. poz. l8l7)2,
zarzqdzam co nastgpuje:

$1
Rozstzygam otwarty konkurs ofert na realizacjq zadania publicznego z zakresu wsparcia
rodziny i systemu pieczy zastgpczej vt 2Dl'7 t. pod nazw4: ,,Specialistyczna praca
z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrozonych umieszczeniem w rodzinnej piecry
zastgpczej".

s2

Wykaz podmiot6w. kt6rym udzielono dotacji vr' postgpolvaniu konkusow]'n z kwotq
przyznanej dotacji oraz sumE uzyskanych punkt6w, stanowi zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

$3

Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zaslgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjq zadai
w zakresie wsparcia rodziny i systcmu pieczy zastQpczej w 2017 r'

$4

Zarz4dzenle podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszei
w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej I i w Miejskim Osrodku Pomocy
Rodzinie w Bialymstoku ul. Malmeda 8, na sfonie internetowej Miasta Bialegostoku
i Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku ornz stronie www.witkac.pl

ss
Zarz4clzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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' Zm;any tekstu jednolitego wymienionej ustarvy zostaly ogloszone w Dz U z 2016 r ' poz l 579 i 1 94 8 oraz
z20l'1 r.poz.730.
'znriany tekstu iednolitego \aymienionej ustawy zoslaly ogloszone w Dz U.22016(.poz 1948 oraz22017 t
poz. 60 oftz poz. 573 .
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z^tqczaikdo L^rzqdzeni^ Nt5. J2A1
Prezydenli M ian! Bialegonok u
z dnia /). mai{ 2017 r,

Wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjg
zadania publicznego z zakesu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastQpczej w 2017 t.
pod nazw4 ,,Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagroronych
umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastgpczej".
Kwota przeznaczona na teallzacjj zadani:a: 300 000
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Liczba

Nazwa oferenta

Lp.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,DROGA"

kwota

uzyskanych
Dunkt6w (0-100)

300 000 zl
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Kwota dotacji

300 000 zl

