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ARZ 4DZENIE NR . 6 :X. J.9P

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dniall lipca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych
w zakresie ekologii i ochrony zttierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
na 2020 rok

I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U.22020 r. poz. 713), art. 1 I i l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22020 r. poz. 1057), uchwaly Nr XV/230/19 Rady Miasta
Bialystok z dnia 28 pazdziemika 2019 r. w sprawie przyjgcia Progtamu wsp6lpracy Miasta

Na podstawie art. 30 ust.

Bialystok z organiza€1uni pozwz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6i
poZytku publicznego na 2020 rok (Dz. Urzgd. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5072), oraz Zarz4dzenia
Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie oke6lania zasad
i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadan publi cmych zarz4dzznt
co nastQpuje:

sl
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicmego z zakesu ekologii
i ochrony zwierz4l oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok pn. ,,Projekty
z zakresu edukacji ekologicznej 2020".

$2

Pr4najg dotacje oferentom bioqcym udzial w konkursie wymienionym w

zal4czniku

do niniej szego zarz4&enia.

s3
Wykonanie zxz4dzenta poludrerzam Zastgpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu
Departament Ochrony Srodowiska.

s4
Zarz4dzente podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri
w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej I oraz na portalu Witkac.pl.

$s
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

PREZTDENT
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zatqcanik do zARZADzEN IA NR ..6. .?€. I 2'C
PREZYq9NTA MLASTA BTALEGOSTOKU
z dnia ..er.l lipca202o r.

Wykaz podmiot6w, bioqcych udzial w postgpowaniu konkursowym, na realizacjg zadania
publicznego z zakresu ekologii i ochrony ztieru4t oraz ochrony dziedzictwa przy,rodniczego
w 2020 roku pn. ,,Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020".

Kwota przeznaczona na realizacjg zadania

-

30 000,00 zl
Ocena

Lp.

Tytul oferty / Oferent

I

Giuseppe Arcimboldo ekologicznie
Stowarzyszenie " Dorzecze "

2

Zmieniaj dietg nie klimat

LUWIA

Ekoludki - program edukacji
ekologicznej rodzin
J
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i
Dzieciom 'SZANSA'
Zadrzewiamy-uSwiadamiamy
4 miasto!

Kwota
wnioskowana

Kwota
merltorJczna
dolinansowan
[Liczba
ia
punkt6w

Ocene

formalna

zl

Negatywna

9 945,00 zl

Pozyt)'wna

7 850,00 zl

Pozytywna

Po4t1n,vna
59,30

7 000,00 zl

8 190,00 zl

Pozvtrrvna

Pozytywna
51,60

2 000,00 zl

9 000,00 zl

Negaty,wna

0,00

0,00 zl

4 500,00 zl

Negatyrvna

0,00

0,00 zl

l4 000,00 zl

Negatywna

0,00

0,00 zl

9 950,00

Po4tywna
51,10

Radius

0,00 zt

0,00

I

000,00 zl

Centrum Zr6wnowaZonego
Rozwoju. "Okqgly st6l dla
Puszczy
5

B

ialowieskiej ".

www.FestiwalPuszcryBialowieskie

j.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www. ForestFestival. Eu
Fundacja Insgtut Bialowieski
Centrum Zr6wnowa2onego
Rozwoju. "Okqgly stol dla
Puszczy Bialowieskiej ".

6

www.FestiwalPuszczyBialowieskie

j.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut B ialowieski

7

Centrum Zr6wnowa2onego
Rozwoju. "Okrqgly stol dla
Puszczy Bialowieskiej ".
www.FestiwalPuszczyBialowieskie
j.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www. ForestFestival.Eu
Fundacja Instltut B ialowieski
Lqcznie:

l0 000,00 zl

63 435,00 zl
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