
zARz4DZENrn Nn ./,?.9.tn s
PREZYDENTA MIASTA BIAT-EGOSTOKU

z dnia .[3. grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjp zadafi publicznych
z zakresu pomocy spolecznej w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.lJ. z 2019 r.poz.506zpofin. zm.)', oraz na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 z p62n. zn.)2 zaruqdzarn, co nastgpuje:

$r
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjE zadah pttblicznych z zakresu pomocy

spolecznej w 2020 r. ogloszony zarzqdzeniem nr 4712019 Dyrektora Miejskiego OSrodka

Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego
konkursu ofert na realizacjg zadair publicznych z zakesu pomocy spolecznej w 2020 r. pn.:

l) ,,Swiadczenie uslug opiekufczych w miejscu zamieszkania, obejmuj4cych pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb 2yciowych, opiekg higienicznq, zalecon4
przez lekarza pielggnacjp oraz w miarp mo2liwo5ci, zapewnienie kontakt6w
z otoczeniem"l

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

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

z nazwq zadania pttblicznego, wysokodciq przyznanych drodk6w publicznych oraz |iczb4
uzyskanych punkt6w, stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

$3
Podstaw4 przekazarria dotacji bgdzie unowa o powierzenie realizacji zadania publicznego

zawarta pomiEdzy Miastem Biatystok a wylonionymi oferentami, kt6rym przyznano Srodki

publiczne na realizacjg zadania publicmego.

$4
Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w Biuletynie Informacj i Publicznej Miejskiego Oirodka Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku, na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku przy

ul. Slonimskiej I i w Miejskim O5rodku Pomocy Rodzinie w Bialymstoku przy ul. Icchoka

Malmeda 8, na stronie intemetowej Miasta Bialegostoku i Miejskiego OSrodka Pomocy

Rodzinie w Bialymstoku oraz na platformie Witkac.pl.

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U.22019 r. poz. 1309, poz. 1571,

poz. 1696 i poz. 1815.
2 Zmiany tekstu jednotitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. lJ. 22019 r. poz. l51O i po2.2020.



$s
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzorujqgemu
realiz:rjg zadafi w zakresie pomocy spolecznej, Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi
Miejskiego O5rodka Pomocy Rodzinie w Biaftymstoku.

$6
Z.av.qdzene wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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z^t4cznik do zARzA DZEN tA N R 
1.J..9-rl9

PREZYDENTA MIASTA

lntiB:;ffixy,,,"
Wykaz oferent6w, kt6rych oferty zosta$ wybrane w postppowaniu konkursowym wraz
z nnnn4zadania publicznego, wysoko6ci4 przyznanych Srodk6w publicznych oraz liczb4

uzyskanych punktr6w

Po zapoznaniu sig z opini4 wlrazon4 przez Komisjp konkursow4 powolan4 zarzEdzeniem
nr 5312O19 Dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku z dnia
06 grudnia 2019 r. w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ol'ert
zlo2onych w ramach otwartego konkursu of'ert na realizacjp zadari publicznych z zakresu
pomocy spolecznej w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej,
zatwierdzam wysoko6i przyznanych kwot na powierzenie realizacji nastppuj4cych zadan
publicznych:

l. ,,Swiadczenie uslug opiekufcrych w miejscu zamieszkania, obejmujqcych pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb 2yciowych, opiekp higienicznq, zalecon1 przez
lekarza pielggnacjg oraz w miarg mo2liwo6ci, zapewnienie kontakt6w z otoczeniem".

Kwota orzeznac zona na rcalizacte zadania: 5 100 000 zl.

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

z zatrurzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczeg6lnych potrzeb wynikaj4cych
z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawnoSci".

Kwota przeznaczona na realizacj p zadania: l3l 992 zl.

Lp. Nuzwu uferenta Wnioskowana
kwota

Wysoko6i
przyznanej dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
(0-r 00)

I
Polski Komitet Pomocy Spolecznej
Zarz4d OkrEgowy

2 028 000,00 zl 2 028 000,00 zt 100

2.
Podlaski Oddzial Okrggowy Polskiego
Czerwonego KrzyZa

2 764 8O0,00 zl 2'764 80O,00 zI 100

3. Fundaci a Instrtut Bialowieski 5100000,0021 0zl
Oferta odzucona

z przyczyn
tbrmalnych

Lp. Nazwa oferenta Wnioskowana
kwota

WysokoSe
przyznanej

dotacj i

Licz-ba
uzyskanych

punkt6w
(0- 100)

t.
Polski Komitet Pomocy Spolecznej
Zarz4d Okrpgowy

'71400,0O zl 52 780,00 zl 100

2.
Podlaski Oddzial Okrggowy Polskiego
Czerwonego Krzy2a

107 520,00 zt 79 212,00 zl 100
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