
zARZADZENIr Nn ..1.1.Q..... lzr
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z ania .{$. wrze5nia 2021 r.

w sprawie rozstrrygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialai na rzecz osrib z niepelnosprawnoiciami w 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz.lJ. z 2020 r. poz.920 z p62n. zm.t) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2021 poz.

1057 z p6in. zm.2), zarzqdzam co nastEpuje:

s1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakesu dzialah na

rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami w 2021 r.

Podniesienie standardu uslug Swiadczonych w warsztatach terapii zajgciowej w zakresie
rehabilitacj i zawodowej.

$2
Wykaz oferent6w oraz :uqykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacj i w postgpowaniu

konkursowym, vnaz z nazv.t4 zadania, kwotq przyznanej dotacji oraz sum4 uzyskanych
punkt6w, stanowi zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia.

s3
Wykonanie zav4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego
w Bialymstoku.

$4
Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej

Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym

na zamieszczenie o gioszef .

$s
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PRxzlDENTlurA
STA

dr hab. Ta Truskolaski

I Zmiana tekstu j€dnolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22021 r. poz l038.
r Zmiany tekstu jednolirego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22021 r. poz. 1038. 1243 i 1535



Zal4cznik do ZARZ\DZF,NIA NR .-l 1.6.... tZt
PRE,ZYD
z ania&V.

ENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
wrzeSnia 2021 r.

Wykaz oferent6w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacj i w postgpowaniu konkursowym na realizacjg zadania publicznego z zakresu
dzialan na rzecz os6b z niepelnosprawno6ciami w 2021 r.

PREZYT) TA

r hab. Tadeusz'frusko les ki

1.. p Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota wnioskowana
Kwota przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
Uwagi

Podniesienie standardu uslug Swiadczonych w warsztatach terapii zajeciowej w zakresie rehabilitacji zawodowej
WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zzdania 45 000,00 zl

Termin realizacj i zadania: od dnia 0 1. 1 0.202 1 r. do dnia 3 1.12.202 1 r.

I

Podlaskie Stowarzyszenie
Sportowe Os6b

Niepelnosprawnych
,,START"

ul. Wldkiennicza 4

l5-465 Bialystok

45 000 zl 45 000 zl 100 pktPodniesienie standardu uslug Swiadczonych
w WTZ w zakresie rehabilitacji zawodowej


