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PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z ilnia 13. grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartych konkursriw ofert na realizacjg zadaf publicznych
z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.lJ.22019 r. poz. 506 z poln. zmr), 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz4dzie powiatowym (Dz.lJ.22019 r. poz. 511 z p62n. zm.') i art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.lJ. z2}l9 r. poz.688 zpo1n.2m.31 zarzqdzam. co nastgpuje:

$r

Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizacjg zadari publicznych z zakresu wsparcia
rodziny i systemu pieczy zastgpczej w 2O2O r. ogloszone zarzqdzeriem Nr 4312019 Dyrektora
Miejskiego O5rodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku z dnia 1 5 listopada 2019 r. oraz
zarz4dzeniamt Nr 4512019, Nr 4612019 Dyrektora Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartych konkurs6w ofert
na realizacjE zadaf publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej
w 2020 r. pn.:

1),,Wsparcierodzinnejpiecryzastgpczejpoprzezprowadzenieo6rodkakonsultacyjno-
szkoleniowego"l

2) ,,Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagroZonych
umieszczeniem w pieczy zastgpczej";

3) ,nProwadzenie plac6wki opiekuficzo-wychowawczej typu socjalizacyjno-
interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 37.12.2020 r,".

s2

Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym, wraz
z nazwq zadania publicznego, wysoko(ci4 przyznanych Srodk6w publicznych oraz bczb4
uzyskanych punkt6w, stanowi zalEcznik do niniej szego zarzEdzenia.

Podstawq przekazania dotacji bgdzie umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadafia
publicznego, zawarta pomigdzy Miastem Bialystok, a wylonionymi oferentarni, kt6rym
przyz:;'ano Srodki publiczne na realizacjq zadania publicznego.

ZarzEdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bial),rnstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl i na stronie intemetowej Miejskiego
O3rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku www.mopr.bialystok.pl. tablicy ogloszen

r Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.lJ.22019 r. poz. 1309, 1571, 1696
i 1815.

'? Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z2Ol9 r. poz. 1571. 1815.
r Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22019 r. poz- 1570,2020.
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w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku oraz platformie Witkac.pl.

Wykonanie zNzqdzenia powierzam ZaslEpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu
realizacjg zadari w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastQpczej, Skarbnikowi
Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie w Biaiymstoku.
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Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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taQ/
Zalqcz]rik do ZARZ4DZENIA NR .Y.Lglg

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia r42. grudnia 2019 r.

Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly wybrane w postgpowaniu konkursowym
na realizacjg zadaf publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastgpczej

w 2020 r. wraz z aazlr4zadania publicznego' wysoko5ci4 przyznanych 6rodk6w
publicznych oraz liczb4 uzyskanych punkt6w

Po zapoznaniu sig z opini4 .vqvret2on4 przez Komisjg konkursow4, powolan4 zarzEdzenlem
Nr 5ll2019 Dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia
06 grudnia 2019 r. w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
zloZonych w ramach otwartych konkurs6w ofert na realizacjg zadan publicznych z zakresu

wsparcia rodziny i systemu pieczy zaslEpczej w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy
Komisji konkursowej, zmienione zaru4dzeniem Nr 55/2019 Dyrektora Miejskiego OSrodka

Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia 10 grudnia 2019 r. zatwierdzwn !\YSokoSi
przyanny ch kwot na realizacj g nastgpuj 4cego zadania publiczne go pn. :

1) ,rWsparcie rodzinnej pieczy zastgpczej
konsultacyjno- szkoleniowego" :

poprzez prowadzenie osrodka

Kwota przezna cizoa na realizacjg zadania:70 000 zl

2) ,,specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych
umieszczeniem w piecry zastgpczej":

zagro2onych

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania: 300 000 zl

Lp Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

Wysokodi
przyzranej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkr6w (0,100)

I Fundacja DIALOG 70 000 zl 70 000 zl 100

Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSi
przyznanej

dotacii

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,DROGA" 300 000 zl 289 941 zl 97

2 Fundacj a tnstltut Bialowieski 299 999 zl 0zl 0
(o1'erta nie spelnila

warunk6w
formalnych)

Lp.

/



3) ,,Prowadzenie plac6wki opiekuiczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-
interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2O20 r.":

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania: 568 000 zl

sz. PRBZYDENTA MI.dsTA

udnicki
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Lp. Naz wa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSi
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w (0-100)

I Fundacja DIALOG 568 000 zl 568 000 zl 100
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