
aARZ1DZENTE Nn ;:?.?.[.. izo
PREZYDENTA

z dnia
MIASTA BIAI,EGOSTOKU
1&. grrania 2020 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartych konkurs6w ofert na realizacjg zadafi publicznych
z zakresu pomocy spolecznej na lata 2021-2023

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. 22020 r. poz. 713 z p62n. zm.)t , oraz na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia
24 kwietni a 2003 r. o dziaLalnoSci poZ1.tku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 ) zarz4dzam. co nastgpuj e :

$r
Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizacjE zadah publicznych z zakresu pomocy
spolecznej na lata 2021-2023 r. ogloszone:

l. Zarz4dzeniem nr 3612020 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia l8 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
na realizacj g zadah publicznych z zakresu pomocy spolecznej w 2021 r. pn.:

l) ,rSwiadczenie uslug opiekuriczych w mieiscu zamieszkania, obejmujqcych pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb Zyciowych, opiekg higieniczn4, zalecon4
przez lekarza pielggnacj g orarz w miarg mo2liwoSci, zapewnienie kontaktriw
z otoczeniem";

2) ,,Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuficzych w miejscu zamieszkania dla
os6b z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczeg6lnych potrzeb
wynikaj4cych z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawno5ci".

2. Zarzqdzeniem nr 3712020 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia l8 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
na realizacjg zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej na lata 2021-2023 pn;
,,Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy spolecznej
przeznaczonego dla 25 osrib w podeszlym wieku, na terenie Miasta Bialegostoku".

$2
Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym wraz

znazw4 zadania publicznego, wysokoSciE przyznanych Srodk6w publicznych oraz liczbE

uzyskanych punkt6w, stanowi zal4cznlk do niniejszego zarzqdzenra.

$3
Podstaw4 przekazania dotacji bgdzie umowa o powierzenie realizacji zadama publicznego

zawarta pomigdzy Miastem Bialystok a wylonionymi oferentami, kt6rym przyznano Srodki

publiczne na r ealizaqE zadania publiczne go.

$4
Zarzqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej UrzEdu 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.

t Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22020 r. poz. 1378



$s
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu
realizacjE zadan w zakresie pomocy spolecznej, Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi
Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

$6
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal1cznik do ZARZ$,DZENIA NR
PREZYDENTA MIASTA
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Wykaz oferent6w, ktrirych oferty zostaty wybrane w postgpowaniu konkursowymwraz
z nazwq zadania publicznego, wysokoS ci4 przyznanych Srodkrfw publicznych oraz liczbq

uzyskanych punkt6w

Po zapoznaniu siE z opiniq wyraZonq przez Komisjg konkursow4, powolan1 zaruqdzemem

nr 4712020 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia 8 grudnia

2020 r. w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zlozonych
w ramach otwartych konkurs6w ofert na realizacjE zadan publicznych z zakresu pomocy
spolecznej na lata 2021-2023 oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej,
zatwierdzam wysokolc przyznanych kwot na powierzenie realizacji nastgpuj4cych zadan

publicznych:

1. ,,Swiadczenie uslug opiekuriczych w miejscu zamieszkania, obejmuj4cych pomoc

w zaspokajaniu codziennych potrzeb 2yciowych, opiekg higieniczn4, zalecon4 przez
lekarza pielggnacjg oraz w miarg mo2liwoSci, zapewnienie kontakt6w z otoczeniem"
(konkurs na202l r.)

Kwota przeznaczonanarealizacjE zadania: 5 056 298 zl

2. ,,Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekufczych w miejscu zamieszkania dla os6b

z zabtrzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczeg6lnych potrzeb wynikaj4cych
z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawno5ci" (konkurs na 2021 r.)

Kwota przeztaczona na realizacjg zadama: 142 980 zl

3. ,,Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy spolecznej
przeznaczonego dla 25 os6b w podesztym wieku, na terenie Miasta Bialegostoku"

Kwota przeznaczona na realizacjE zadania: 3 705 000 zl

- w roku 2021 - w wysokoSci I 235 000 zl
- w roku 2022 - w wysokoSci 1 235 000 zl
- w roku 2023 - w wysokoSci I 235 000 zl

Lp Nazwa of'erenta Wnioskowana
kwota

WysokoS6
przyznanej dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
(0-100)

I Polski Komitet Pomocy Spolecznej 2 085 408,00 zl 2 085 408,00 zl 100

2. Polski Czerwony KrzyL 2 970 890,00 zl 2 910 890,00 zl 100

Lp. Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSc
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
(0-100)

I Polski Komitet Pomocy Spolecznej 7 | 520,00 zl I I 520,00 zl 100

2 Polski Czerwony KrzyL 7l 460,00 zl I | 460,00 zl 100



Lp. Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSi
przyznanej dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
(0-100)

I
Zgromadzenie S i6str Franciszkanek od
Cierpi4cych 3 705 000,00 zl 3105 000,00 zl 100
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