ZARZĄDZENIE 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 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (Dz. U. z 2022 r. poz. 447
ze zm.1), art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.2) oraz § 3 ust. 2 Zarządzenia
nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
postępowania dotyczących zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych, a także Zarządzenia
nr 1225/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zmienionego
Zarządzeniem nr 88/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 lutego 2019 r., zarządzam,
co następuje:
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego
dla 14 dzieci”.
§2
Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie powierzenia
z udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji zadania.
§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 na platformie
Witkac.pl.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku
mgr Małgorzata Urbańska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1700, 2140.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, 1812.

