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ZARZ.4DZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z dnia .4,6. fipca 2019 r.
w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu ochrony zdrowia w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.IJ. z 2019 r.poz.506) oraz na podstawie art. 15 ust.2 h i 2 j ustawy z dfia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozl'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
zx zqdzarn co nastgpuj

e

:

s1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego
zdrowia w 2019 r.:
1) Organizacja III konferencji z zakresu ochrony
i mlodzieiy pn. ,,Dzieci na krawgdzi";

z zakesu

ochrony

zdrowia psychicznego dzieci

2) Dzialania edukacyjne propagujqce ideg udzielania pierwszej pomocy medycznej
wS16d mieszkaf c6w miasta Bialystok.

$2
Wykaz oferent6 w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu
konkursowym, wraz z nazw1 zadania, kwot4 przyznanej dotacj i oraz sumq uzyskanych
punkt6w, stanowi zalqcznik do niniejszego zarz4dzeria.

s3

Wykonanie zarz4dzenia povlierzan Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj 4cemu Departament
Spraw Spolecznych oraz Dyektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego
w Bialymstoku.

Zarz4dzenie podlega ogloszeniu

Miasta Bialegostoku oraz
na zantieszczenie

o

w

$4
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej
siedzibie Urzgdu Miejskiego. w miejscu przeznaczonym

gloszeri.

$s
Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik do ZLF{Z4DZr;NIA Nn .62.4.. ns
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
zdnialb. tipca 2019 r.

Wykaz oferent6w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu konkursowym na realizacjg zadania publicznego z zakresu
ochrony zdrowia w 2019 r.

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznanej
dotacj i

Liczba
Uwagi

uzyskanych

punkt6w

o rga nizacj a III konferen cj I z za kres u o ch ro ny zd rowra psyc hicznego dziec I I m Iod zieLy pn. ,,Dziec I n a krawgdzi"
Wysokodi Srodk6w publiczny ch przemaczoty ch na powerzenre realizacj I zadafia
Termin realizac i zadania: od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12,2019 r.

Polskie Stowarzyszenie
Pedagog6w i Animator6w
I

Klanza Oddzial Bialostocki
ul. Witosa l5 b/ l2
l5-660 Bialystok

Dzialania

I

ZHP Chor4giew Bialostocka
ul. Palacowa 3/l
15-042 Bialystok

,,Dzieci na krawgdzi III" - o znaczeniu traumy
relacYjnej"

25 000 zl

2 5 000 zl

25 000 zl

100 pkt

ed u kacyj ne propa cuj 4ce I deg dziela nra pierwszej pomocy m ed yczne.J wS16d m lesz kafi c6w mtasta Biatystok
WysokoSi Srodk6w pu b li cmy ch przemaczonych na powierzenie realizacj I zadania 2 5 000 zl
do dn la 3 I I 2 .20 I 9 I
lsanla umo
Tenntn real tzac I zadania'. od dni a

Bezpieczny Bialystok II

25 000 zl

25 000 zl

100 pkt

A

skolaski
Toeleusz TYrr

Jr

