zarzqdzenieNr ... 6.2?.. tl a
Prezydenta Nliasta Bialegostoku
z dnia )!h, ma.ja 2018 r.
w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialari na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2018 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz.U.z20l7 r. poz. 1868') oraz na podstawie art. l5 ust.2 h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci poz)'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 4502),
zNzqdzun co nastgpuje:

$1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialah na
zecz os6b niepelnosprawnych w 2018 r.:

Prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

$2

Wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym, wrM z nazwq
zadania, kwor4 przyznanej dotacji oraz sumq uzyskanych punkt6w, stanowi zal4cznik do
niniej sze go zar zqdzenia.

s3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastqpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjq zadah
w zakesie spraw spolecznych.

s4
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej
siedzibie Urzgdu Miejskiego. w miejscu przeznaczonym

Zarz4dzenie podlega ogloszeniu

Miasta Bialegostoku oraz
na zamieszczenie

o

glo szefi

w

.

$s
Zaru4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

I Zmiana tekstu
2

jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 20 | 8 r. poz. 130.
Zmiana tekstu jednofitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz U 22018 r. poz. 650.

w.
Is';'

lPrY

Zalqcznik do Zarz4dzeniax".9.??. n
Preryde-n!4 Miasta Bialegostoku
z dnia .9.).. maja 2018 r.

S

Wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialafi na rzecz os6b
niepelnosprawnych w 2018 r.:

L.p.

Nazwa z:dania

Nazwa organizacji

Kwot,

Kwota

wnioskowana

przyznanej dotrcji

Liczba
uzyskanych

punkt6w

Prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osdb z zaburzeniami psychicznymi
Wysoko6C Srodk6w publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania - 5 000 zl
Termin realizacii zadania: od dnia 0l.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Stowarzyszen ie Na Rzecz
Rehabilitacj i Psychiatrycmej

ul. Grottgera 8
15- 225 Bialystok

t&.

. dntt

Prowadzenie m iesz-kania
adaptacyjnego dla os6b
z zaburzeniami psychicznyrni

5 000

zl

5 000 zl

98 pkt

Uwagi

