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PREZYDENTA MIASTA BIAI,BCOSTOKU

z dnia W-. sierpnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadarfl publicznych
z zakresu profilaktyki i rorwi1zywania problem6w alkoholorvych w roktr2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. tJ. z 2022 r. poz.559 z p62n. zm.t), oraz na podstawie art. 15ust.2hi2justawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po214ku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), zarz4dzam co nastgpuj e:

s1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na rcalizaqg zadai prb\iomych z zakresu profilaktyki i
rozwi4zywanta problem6w alkoholollych w roku 2022 pn;

,,Realizacja kr6tkoterminowego programu terapii dla dzieci rv vyieku 3-17 lat i ich rodzic6w
(lub opiekun6w) w rodzinach, w kr6rych rodzice stosowali przemocowe metody
wychowawcze".

$2
Wykaz podmiot6w biorqcych udzial w postgpowaniu konkursowyrn wruz z kwot4 przyznanej
dotacj i stanowi zal4cznik do niniej szego zarzqdzenia.

$3
Wykonanie zxz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjQ zadai
w zakresie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych.

$4
Zarzydzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego. rv miejscu przemaczonym
na zanrieszczenie o glosze6.

$s
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. )
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r Zmiany tekstu jednolitego *ymielionej usta\yy zostaly ogloszone v Dz. U. z 2022 r. po2.583, 1005, 1079

i 1s61.



Zatycznik do ZLRZ\DZENIA NR ll!\nz
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKTI
z dnia !). sierpnia 2022 r.

wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjg
zadari publicznych z zakresu profilaktyki i rozlviqzy"wania problem6w alkoholowych w roku
2022.

1. Oferty na realizacjq zadania: ,,Rcalizacja kr6tkoterminorvego programu terapii dla
dzieci w rvieku 3-17 lat i ich rodzic6w (lub opiekun6w) rv rndzinach, w kt6rych rodzice
stosowali przemocowe metody wycholawcze',
Na realizacjg zadania w bud2ecie Miasta w d2.851 rozdz.85l54 na 2022 rok zaplanolano
Srodki w wysokoSci 28.000,00 zl.

Lp. Nazwa oferenta Kwota
wnioskowana na
2022.

Propozycja dotacji
na 2022

Liczba
uzyskanych
punlJ6w

I Polskie Stowarzyszenie

Pedagog6w i Animatorow
KLANZA Oddzial
Bialostocki

ul. Witosa 15 B lok 12

28 000,00 2s 000,00 100
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