
ZAP(Z4DZENLE NR ... a&!.... /23
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia .Q)... m*ca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych
z zakresu profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dfia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoici po2y'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 13271) zarz4dzam,
co nastgpuje:

$1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych z zakresu profilaktyki i
rozwi44wania problem6w alkoholowych w 2023 r.

,, Realizacja zadaf w zakresie szeroko pojgtych uzaleZniei behawioralnych w
szczeg6lnoSci profilaktyki uzale2nierfi od nowych technologii - program pilota2owy"

s2
Wykaz oferent6w oraz .uqykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu
konkursowym, wraz z nazwq zadania, kwotq przyznanej dotacji oraz sumq uzyskanych
punkt6w, stanowi zal4cmik do niniejszego zarz4dzenia.

s3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament
Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialyrnstoku.

s4
Zarzqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej
Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym
na zarnieszczenie o glo szeri.

$s
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

T)5
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PREZDENIA MIASTA

I Zmiana tekstu jednolitego *ymienionej usta\,!y zostala ogloszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 i 1812.
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Wykaz oferent6 w oraz v,ykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na rcalizacjg zadania publicznego z zakresu

profilaktyki i rozwipywania problem6w alkoholowych w 2023 r.

L.p Nazwa zadania Kwota wnioskowana
Kwota pzyznanej

dotacj i

Lrczba
uzyskanych

punkt6w
Uwagi

Termin realizacji zadania: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

I

Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie ,,DROGA" ul.

Proletariacka 2l ,

l5-449 Bialystok

Realizacja zadai w zakesie szeroko pojQtych
uzaleznierl behawioralnych w szczeg6lno5ci

profila@ki uzalezniei od nowych technologii
program pilotazowy

300 000,00 zl 250 000,00 zl 100

2
Fundacja Rozwoju Warmii i
Mazur ul. Gdariska l0 lok. 8

l4-200 Ilawa

Realizacja warsztat6w profi laktycznych
dotycz4cych uzalezniei behawioralnych

271 000,00 zl 55

Nowe Horyzonty ul
Chatubiriskiego 8,

00-613 Warszawa
,,Wylogowani" 50 806,00 zl 50 000,00 zl 80

4
Fundacja,,Kolorowa Wyspa"

ul. Radomszczarlska l6A ,
04-764 Warszawa

Realizacja rekomendowanego programu
profi laktyki alkoholowej,,Debata' w

Bialymstoku

8 140,00 zl
Oferta odrzucona

z plzyczytl
formalnych

ROBERT, ADAM
FUNDACJA ul. Lipowa 24 ,

l5-427 Biatystok

Bezpiecmi w sieci profilaktyka uzaleznief od
Internetu i zagozeri wystgpuj4cych w sieci

wSr6d dzieci i mlodzieZy

300 000, 00 zl
Oferta odrzucona

z przyczyrt
formalnych

6 Swiat wirtualny, a Swiat realny - co wybierasz! 295 850,00 zl
Oferta odzucona

z pfzyczyn
formalnych

Zalqcznik do ZARZADZENIA NR .*&!... /23
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 0.?. marca 2023 r.

Nazwa organizacji

Realizacja zadafl w zakresie szeroko pojgtych uzaleZniei behawioralnych w szczeg6lno5ci prolilaktyki uzaleZnief od nowych technologii - program pilotazowy
WysokoSC (rodk6w publicznych przemaczonych na wsparcie realizacji zadania - 300 000,00 zt

0,00

3.

5.

Immunis Profilaktyka
Uzalehrieri i Przemocy

Mateusz Subkowski , ul.
Sklodowskiej 1A lok. 27

86-100 Swiecie



MtA3:TA
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7.
Fundacja ,,POMOGE CI"
ul. Bialostocka 42, l5-523

Bialystok
WOLNI WNIEWOLI 257 515,00 zl

Oferta odrzucona
z pfryczyn
formalnych

8.

'Fundacja Insq/tut Bialowieski,
ul. Rumiankowa 14 m 4,

l5-665 Bialystok

Centrum Zr6wnowa2onego Rozwoju,,Ok4gly
st6t dla Puszczy Bialowieskiej"

300 000,00 zl
Oferta odrzucona

z ptzyczyn
formalnych


