lt

zaru4azenie Nr,.,'!Q'1,.,, t
Prez) denta.Miasta Bialegostoku
z doia ,1.. lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialai na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2017 r.
Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz. U. z2016 r. poz. 8l4r) oraz na podstawie art. 15 ust.2 h i2j ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci po2ltku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ.22016 r. poz. 18172),
zarz4dzam co nastqpuje:

$l

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialai na
ftecz os6b niepelnosprawnych w 2017 r.

Zapcwnicnie wsparcia osobom choruj4cym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkari
treningowych w okresie od 01.08,2017 r. do 31.12,2018 r.

$2
Wykaz podmiotdw, kt6rym udzielono dotacji

w

post9powaniu konkursow].m, wmz

z nazw4 zadania, kwot4 przyznanej dotacji oraz sum4 uzyskanych punkt6w, stanowi zal4cznik

do niniejszego zarzqdzenia.

s3

Wykonanie zatz4dzerria powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzorujqcemu realizacjQ zadai
w zakresie spmw spolecznych.

54

Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stonie intemetowej
Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzqdu Miejskiego, w miejscu pzcznaczonym
na zamieszczenie ogloszei.

ss
Zatz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do Z^rz1dzenia Nr.3!:.4... /t
Prezydenla \4 iasta Bialegostoku
z dnia ..d,11.., lipca 2017 r.

7

Wykaz podmiot6v/, L16ry'rn udzielono dotacji w postqpowaniu konkursowlm na realizacjq zadania publicznego z zakesu dzialan na zecz os6b
niepelnosprawnych w 2017 r.:

Lkzba

Kwota
L.p-

1

Nazwa organizacji

przyznanej
Dzyskanych
dotacii
Zapewnienie wsparcia osobon chorujqcyn psychicznie poprz€z prowadzenie nieszkaf treningowych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.
Wysoko{a Srodk6w publi€mych pzeznaczonych na wsparcie realizacji zaclania 300 000 zl
Termin realizacii zadania: od dnia 01.08.2017 r- do dnja 31.12.2018 r.
Mieszkanie chronione
Stowarzyszenie na recz
l- Gali6ska Skok Beata Prezes ZanTdt)
treningowe dla kobiet
Rehabilitacji Psychiat ycmej
2. wi€rzbicka Zofia Skarbnik
niep€lnosprawnycb z
I60 000 zl
160 000 zi
95 pk:t
ul. Crotlgera 8
3. Piekara Magdalena Seketarz
powodu zaburzei
15-225 Bialystok
4. Wysocki Jan Dariusz Wiceprezes Zarz4du
Stowarzyszenie

2.

Sktad Zarz4du

,MY DLA INNYCH"
ul. Rumianlowa 13

l5-665 Bialystok

l.

SredziiskiRafal

Prezes Zarzqdu

2. Puchalska Anna Skarbnik
3. Aleksiejczuk Anna Wiceprezes Zarzedu
4. Reduta Pieczywek Marta Sekretar
5. Milewska Justyna Czlonek Zavadu

Zapewnienie wsparcia

osobon choruj4cym
psychicaie poprzez

284 240

zl

140 000

zl

90 pkt

prowadzenie mieszkan
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