
zARZADZENIc nn ..l{!.!...lzz
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia .&.4.. lttego 2022 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego

z zakresu pomocy spolecznej w 2022 r'

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z .dnia 8 marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym

(Dz. tJ. z 2021 r. poz. 1372 z p62n. zm.t1. oraz na podstawie art. 15 ust.2 h i 2 j ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.tJ. z 2020 r. poz. 1057 poLn. zm.z), zatzqdzam co nastgpuje:

$l
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacig zadania publicznego z zakresu pomocy

,pot".r.rJi w 2022 r. pn.: prowadzenie dzialari akgrvizacyjnych skierowanych do osrib

bezdomnych.

$2
Wykaz podmiot6w biorqcych udzial w postqpowaniu konkursowym wraz z kwotq przyznane)

dotacji stanowi zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia'

s3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam ZastQpcy Prezydenta nadzoruj4cemu rcalizacjE zadah

* Lk"ri" pornocy spolecznel oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych'

$4
zarzldzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej

Miasia Biatego.tok, oru, w siedzibie Urzqdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonyrn

na zamie szczenie o glo s zer1.

$s
Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'
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rzmianatektujednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz lJ' 22021 r' poz' 1834'

'Zriuny t"t rtu l.onolitigo wymienionij ,,tu*y tottaty 
-ogloszone w Dz rJ' 22021 r' poz' 1038' 1243' 1535

i 2490.



Zat4cznik do ZarzqdzeniaN, l:.\\. . tzz
Prezydenta M iasta Bialegostoku

z dnia 3!t..lutego 2022 r.

Wykaz podmiot6w biorqcych udziai w postqpowaniu konkursowym wraz z kwotq przyznanej

dotacji na realizacjg zadania publicznego z zakesu pomocy spolecznej w 2022 r.

pn.: Prowadzenie dzialari aktywizacyjnych skierowanych do os6b bezdomnych.

Kwola przeznaczona na realizacjg zadania: 3 00 000,00 zl

BEZY NTA MIASTA
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Lp. Nazwa oferenta
WysokoS6

wnioskowanej
dotacji

WysokoSi
przyznanej

dotacii

Liczba
uzyskanych

pun ktdw

l.
Stowalzyszenie

,,Ku Dobrej
Nadziei"

Aktywizacja os6b bezdomnych
z terenu Miasta Bialystok

207 316.00 zl 160 000.00 zl 84

Fundacia

,.Spe Salvi"
Mieszkanie metod4 Housing

First
'79 695.00 zl 79 695.00 zl 90

Fundacja
Instytut

Bialowieski

Centrum Zrownowazonego
Rozwoju. "OkrEgly st6l dla

Puszczy Bialowieskiej ".
www.FestiwalPuszczy

Bialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl

www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival. Eu

29'7 000,00 zl
nie spelnia
kryteri6w

formalnych

Cl

Nazwa zadania publicznego
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