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w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych z zakresu
edukacji i wychowania w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U.z 2020 r. poz.7l3 z p62n. zm.t), arl. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci poZlku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 202O r. poz. 1057), uchwaly
Nr XX)V463/20 Rady Miasta Bialystok z dnia 26 paldzierr:rlka 2O20 r. w sprawie przyjEcia
Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarz4dow).rni oraz innymi podmiotami
prowadzqcyni dzialalnoi(, pozytku publicznego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r.
poz.45l6) oraz g 3 Zarzqdzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego
2019
sprawie okreSlenia zasad trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, konholi
i rozbczania zadari publicznych, zarz4dzam, co nastgpuje:

i

r. w

$ r.

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjE zadaf publicznych

z

zakresu edukacji

i wychowania w 2021 roku.

2. TreSi ogloszenia otwafiego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi za\4cznik
do niniej szego zarzqdzenia.

$2.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz4dowych oraz innych podmiot6w prowadz4cych
dzialalnoSi poZytku publicznego w zakresie edukacji i wychowania, okreSlonych w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
22020 r. poz. 1057).

i

$3.
przyznaniu 1ub odmowie przyznania dotacji oraz jej

Ostateczn4 decyzjg o wyborze ofert
wysokodci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku.

$4.
Zarz4dzenre wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378
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OGT-OSZENIE
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza otwarty konkurs ofert na reahzacjg zadari publicznych
z zahesu edukacji i wychowania w 2021 roku.

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozy,tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej
ustawA.

s1.
Rodzaj zadania

1. Konkurs obejmuje realizacjg zadah w formie program6w wychowawczych, edukacyjnych,
edukacyjno terapeutycznych w zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

- terapeutycznych dla dzieci i mlodziezy
z niepelnosprawrtoSciami.
ksztaltowania u dzieci i mlodzieZy postarv prospolecznych, szacunku i akceptacji drugiego
czlowieka oraz respektowania norm spoiecznych,
edukacji prozdrowotnej dzieci i m\otlzieZy,
rozwijania samodzielnoSci. innowacyjno5ci i kreaty"wnn6ci uczni6w,
edukacji w zakresie bezpiecznego. odpowiedzialnego i efekty'wnego korzystania
z technologii cyfrowych oraz zasob6w dostgpnych w globalnej sieci,
wspomagania lunkcji wychowawczo - opiekuficzej szkoly,
podnoszenia SwiadomoSci proekologicznej dzieci i mlodziezy oraz pracownik6w odwiaty.
pozalekcyjnych zalE,t edukacyjno

2. Celem zadania jest organizacja zajgt w tbrmie warsztat6t', szkoleri, zajgi pozalekcyjnych
i pozaszkolnych dla dzieci i mlodzie?-y oraz pracownik6w oSwiaty bialostockich jednostek
oS*'iatowych, zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku.

$2.
WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

1. Prezydent Miasta Bialegostoku na realizacjE zadanta przeznaczyl dotacjg celow4 w kwocie
400.000 zl (slownie: czterysta tysigcy zlotych).

2. Kwota dotacji mo2e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e zloione oferty nie uzyskaj4
akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje koniecznoS6 zmiany bud2etu Miasta na 2021 rok
w czgSci przeznaczonq na realizacjg zadania z waznych przyczyt, niemoZliwych
do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu.

s3.
Zasady przy znawania dotacj

i

1. O dotacje mog4 ubiega6 sig oferenci prowadz4cy dzialalnoS6 statutow4 w zakresie edukacji
i wychowania lub na rzecz os6b niepelnosprawnych, w przypadku ofefiy zajg(, edukacyjno
terapeutycznych dla dzieci i mlodzieZy z ntepeinosprawnoSciami.

2. Zlecenie realizacji zadania nastqpi w trybie wsparcia wykonania

zadania. WysokoS6 udzielonej

dotacji nie moZe przektoczyt 90% calkowitych koszt6w realiz acji zadafia.
3

)il{

. Wklad oferent a mole pochodzil

z'.

I

) wkladu wlasnego finansowego,

2) wkladu wlasnego osobowego,
3) wkladu wlasnego rzeczowego,
4) ze Swiadczeri pienigZnych od odbiorc6w zadania.

4. lJdzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Swiadczei pienigznych od odbiorc6w zadania,
w stosunku do sumy wszystkich koszt6w realizacji zadania nie mo2e by6 ni2szy ni2'l0o/o.

5. Dopuszcza sig pobieranie dwiadczeri pienig2nych od odbiorc6w zadania pod warunkiem,
ze oferent realizuj4cy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoSi odplatn4

pozytku publicznego.

lnformacja o prowadzeniu odplatnej dzialalnoSci wraz z jej zakresem musi by6

okreSlona

w statucie lub innym akcie wewngtrznym organu uprawnionego do podjgcia decyzji w tym
zakresie, np. w uchwale zarz4du.

z dolacji mogq byd przeznaczone wylqcznie na dofinansowanie koszt6w:
t) zakupu material6w niezbgdnych do realizacji zadania (pomoce dydaktyczne, materialy
szkoleniowe, drobny sprzgt rehabilitaclny),
2) zakup Srodk6w dezynfekuj4cych i ochrony osobistej,
3) transportu uczestnik6w - w przypadku realizacji zadah poza Bialymstokiem,
4) zakwaterowania i wyZy'wienia uczestnik6w projektu - w przypadku realizacji zadah poza

6. Srodki

pochodz4ce

Bialymstokiem,
5) wynagrodzenia dla specjalist6w niezbgdnych do realizacji programu (umowa zlecenie
i umowa o dzielo),
6) koszty administracljne zwi4zane wylqcznie z realizowanym zadarrtem, np. wynagrodzenie
koordynatora projektu, obsluga ksiggowa projektu, jednak nie wigcej ni2 5% wysokodci
dotacji.

7. Dotacje na re alizacjE zadah publicznych nie mog4 by6 wykorzystane na:
1) koszty state podmiot6w, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura, z wyl4czeniem
bezpo6rednich kosztiw zwiEzanych z realizacj4 zadania,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

cla, oplaty skarbowe,
zobowiqzania powstale przed dal4 zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
oplaty leasingowe otv zobowi1zania z ty'tulu otrzymanych kredy6w,
nabycie lub dzieiawy grunt6w,
prace remontowe i budowlane,
zadania inwestycrne,
dzialalnoS6 gospodarcz4 i polityczn4,
kary i odsetki oraz zobowiqzania wynikajqce z tytul6w wykonawczych.

8. W zestawieniu koszt6w realizacji zadania naleZy uwzglgdnii rodzaje koszt6w, kt6re bgdq
mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).

9. W czgSci III.6 oferty nale2y podai dodatkowe informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji
zadania publicznego.

10. WysokoSi ptzyznanej dotacji moZe

by( niirza, ni2 wnioskowana w

ofercie.

W

takim

przypadku oferent moZe:
l) negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz udzialu finansowego wkladu
wlasnego, okreSlonego w ofercie z t1yrr1, ze zobowipany jest do utrzymania procentowego
udziafu wkladu finansowego wlasnego w stosunku do kwoty dotacji,
2) zrezygnowa( z dotacji, o(wiadczajqc o tym pisemnie.
1

lil)

I

.

Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
l) okaze siE, i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega od opisanego
w ofercie,

2) oferent w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie ni2 wnioskowana, nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidyrvanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialah oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze umowy w czasie
umoZliwiajqcym terminowe przekazarie kwoty dotacji na konto oferenta, umozliwiaj4ce jej
wydatkowanie w terminie okre5lonl,rn w umowie,
3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwaZaj4ce wiarygodnoSi oferenta.
12. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania umowy i przekazania dotacji
w przypadku, kiedy oferent zmniejszy sw6j wklad wlasny finansowy w stosunku wigkszym
ni2 proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

$4.
Terminy i warunki realizacji zadania

. Zadanie winno zostad zrealizowane w terminie od I kwietnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
2. Wymogiem reahzacji zajEi edukacyjno - terapeutycznych jest zapewnienie odpowiednich
warunk6w lokalowych do prowadzenia terapii, w tym pomieszczeh oraz wyposaZenia
I

dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci

i

mlodzie2y z niepelnosprawnoSciami.

3. Srodki z dotacji przekazane w ramach realizacji zadania mog4 byd wykorzystane wyl4cznie
na dofinansowanie dla os6b zamieszkalych na terenie Miasta Bialegostoku.

4. Podmioty wylonione w procedurze konkursowej bgdq zobowi4zane do zamieszczenia
na wszystkich drukach i materialach promocyjnych zwrqzanych z realizacj4 zadania intbrmacji
o fakcie realizacji zadania przy udziale Srodk6w Miasta Bialegostoku oraz zamieszczaniu logo
,,Bialystok".
5. Zadanie winno by6 zrealizowane z na1wy2sz4 starannoSci4, zgodnie z warunkami okreSlonymi
w ofercie oraz umowie.

6. Of'erent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zanyjest do:
l) przedloZenia za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej aktualizacji
zestawienia koszt6w realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialafr,
opisu zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego oriz dodatkowych infbrmacji
dotyczqcych rezultat6w realizacji zadania, w przypadku przyzr,ania dotacji w wysokoSci
mniejszej niZ wnioskowana, niezwlocznie po opublikowaniu wynik6w konkursu;
2) przedstawienia osi4gnigtych rezultat6w - nieosi4gtigcie zakladanych rezultat6w moZe
skutkowai wyst4pieniem Zleceniodawcy z 24daniem zwrotu dotacji;
3) zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadaj4cej odpowiednie zawodowe
kwatifikacje do prowadzenia zajgi oraz sprawowania opieki nad dzieimi i mlodzielq'

4) przedstawienia listy uczestnik6w objgtych zadaniem niezwlocznie po dokonaniu rekrutacji,

i nazwiska oraz informacj4 o posiadaniu orzeczenia
w przypadku zajgi edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci

z podanion imienia
o niepelnosprawnoSci,

i mlodzieZy niepelnosprawnej

I

5) przed nawiqzaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej dzialalnodci
(np. wolontariatt) zwi4zanej z wychowaniem, edukacjq, wypoczynkiem, leczeniem
maloletnich lub z opiek4 nad nimi, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej
dzialalnoSci s4 obowi4zani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby s4 zamieszczone
w Rejestrze Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnyrn z dostgpem ograniczonym, zgodnie
z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzialaniu zagro2eniom przestgpczo6ci4
na tle seksualnym (Dz. U . z 2020 r. poz. 152).

1,,1

7. Dokumenty ksiggowe zwi4zane z realizaq4 zadania musz4 byi wystawione w terminie
realizacji zadania okreilonym w umowie. Srodki z dotacji oraz inne Srodki finansowe nale2y
wydatkowa6 w terminie wskazanym w umowie, w tym podatek dochodowy od os6b
fizyczrych, skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.
8. W przypadku zmian wyniklych w trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca powinien wyst4pii
do Prezydenta Miasta Bialegostoku za poSrednictwem Departamentu Edukacji Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku o aneksowanie umowy, wskazuj4c zaktualizowan4 kalkulacjg
przewidyvanych koszt6w realizacji zadania, zaktualizowany harmonogram i plan
poszczeg6lnych dzialari, informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji zadania publicznego.
Pisemny wniosek o dokonanie zmian nale2y zlo2yt, co najmniej 14 dni od ich planowanego
wprowadzenia w Zycie.

9.

Dopuszcza sig mo2liwoSi dokony,rrania przesunig6 w trakcie realizacji zadania, w zakresie
poszczeg6lnych pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy poszczeg6lnymi dzialaniami, kt6re
nie prowadzq do zmiany kwoty dotacji, jak r6wnie2 nie zmieniaj4 rzeczowego charakteru
zadania. Zmiany, w kt6rych nast4pilo zwigkszenie lub zmniejszenie wydatku w danej pozycji
kosztorysowej powyzej 1000 zl wymagajq aneksu do umowy.

10. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiqzany jest do spelnienia minimalnych
wymagan stuZ4cych zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).
1

zadania jest zobowi4zany do realizacji zadania
z uwzglgdnieniem aktualnych przepis6w prawa regulujqcych spos6b postgpowania w zwipku

1. Podmiot wyloniony w procedurze konkursowej

ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rz4dowych oraz zaleceh Ministra
Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Gl6wnego Inspektora Sanitamego.

ss.
Terminy skladania ofert

l.

Termin skladania ofbrt upiywa 21 dnia o godz. 15:30 od daty ukazania sig ogloszenia
o konkursie, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Bial)rynstoku, na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl,
na tablicy ogloszeri w siedzibie UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I oraz
na platformie www.witkac.p[.

2. Oferly nale|y sporz4dzie i zloZyi za poSrednictwem platfbrmy Witkac.pl.
3. Po z\o2eniu oferty za poSrednictwem platformy Witkac.pl, ofertg nale2y wydrukowa6
(z t4 sam4 sum4 kontroln4 co wersja elektroniczna), podpisai przez uprawnione osoby i zlo2yi
w wersji papierowej za poSrednictwem Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
przy ul. Slonimskiej I lub pocztE do Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego
w Bial).rnstoku, ul. Legionowa 7,15-281 Bialystok, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym
w ust. 1.

4. Oferty naleZy skladai w kopertach opatrzonych adnotacj4 ,,Departament Edukacji
konkurs ofert w zakresie edukacji i wychowania". Na kopercie naleZy riwnieZ

-

otwarty

zamieScid

nazwg podmiotu skladaj4cego ofertg.

5. O zachowaniu terminu zloZenia of'erty decyduje data wplyrvu wersji papierowej do Urzgdu
M iejskiego w Bialymstoku.
6.

4t

z6r oferty zostal okeSlony w rozporzqdzeniu Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego z dnta 24 paLdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotycz4cych realizacji zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych
zadafr (Dz. U . z 2018 r. poz. 2O57).
W

7. W ramach konkursu oferent moZe zloZyt tylko jedn4 ofertg.
8. Do oferty

nal e2y

dol4czyt:

1) w wersji papierowej:
a) oSwiadczenie o nieubieganiu sig o dofinansowanie przedkladanego projektu z innych
Srodk6w Miasta Bialegostoku,
b) pelnomocnictwo do dzialania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertg podpisuj4
osoby inne niZ umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
przypadku
wla5ciwego rejestru lub ewidencji,
c) kopig aktualnego wyci4gu
zarejestrowania w rejestrze lub ewidencji innej niZ Krajowy Rejestr S4dowy oraz
ewidencji prowadzonej przez Prezydenla Miasta Bialegostoku;

w

z

2) w wersji elektronicznej, jako skan w generatorze Witkac.pl:

- statut organizacji.

W przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii kazda strona zal4cznlka powinna
by6 potwierdzon a za zgodnoi(, z oryginalem przez osoby do tego uprawnione.

9. Do oferty

mo gqby(, zalqczone rekomendacje lub opinie.

s6.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Prezydent Miasta Bialegostoku

w

celu zaopiniowania zloaonych ofert powoluje Komisjg

Konkursow4.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okredla zarz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Odrzuceniu podlegaj4 oferty:

l)

zloZone na drukach innych ni2 okre6lone w $ 5 ust. 6 i niezlo2one w systemie Witkac.pl,
2) zlolone na zadanie niesp6jne z warunkami konkursu,
3) niepodpisane przez osoby uprawnione.
4) zloZone po terminie,
5) bez zal4cznlk6w, okreSlonych w $ 5 ust. 8,
6) zlo2one ponad liczbg okre6lonq w $ 5 ust. 7,
7) zlo2one przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dzialalnoSci statutowej
w zakresie edukacji i wychowania htb na rzecz os6b niepelnosprawnych.

4. Oferty

Kryteria oceny ofbrt

L.p
I

Mo2liwoSd realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do
1

2

lN

zostanq ocenione w oparciu o nastqpuj4ce kryteria merytoryczne:

) posiadanie/zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej

Skala
ocen

Liczba
przyznanych

l0 pkt):

0-5

2) do6wiadczenie oferenta w realizacji zadair publicznych zgodnych
0-5
z rodzajem zadania wskazanl.rn w ogloszeniu konkursowym
Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odnies ieniu
od0do15 kt
do e zakresu rzeczow
0-5
1) sp6j no5i kalkulacji koszt6w z opisem dzialan
0-5
ch
dzialair
2 adekwatnoS6 wnioskowan dotac ido lanowan
3) prawidlowod6 wyliczeri, opisu pozycji kosztorysu oraz przyjqtyc h
0-5
w kalkulac i stawek

Proponowana jako5d wykonania zadania i kwalifikacje
bgdzie realizowal zadanie publiczne (od 0 do 45 pkt):

,

os15b,

przy udziale kt6rych oferent

1) opis zadania: rzetelny i wyczerpuj4cy zawierajqcy informacje
o grupie docelowej, miejscu realizacji zadaria, sposobie realizacji
potrzeb

0- l0

2) atrakcyjnoSi propozycji programowej

0-5

3) skala realizowanego zadania: liczba uczestnik6w objgtych
projektem, czas trwania projektu
4) ocena zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego oraz
sposobu monitorowania rezultat|w I ir6dlo informacji o osi4gnigciu

0

-

15

0

-

15

wska2nika
WysokoS6 planowanego przez oferenta dzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w
pochodz4cych z innych fr6del na realizacje zadania publicznego (od 0 do 15 pkt):

4.

I

0

) udzial Srodk6w tinansowych wlasnych

2) udzial

0-5

Swiadczefi pienig2nych od odbiorc6w zadania

Planowany przez- oferenta wklad osobowy, w tym Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w
Ocena realizacji zadari publicznych w przypadku oferenta, kt6ry
w latach poprzednich realizowal zlecone zadania publiczne, w tym
rzetelno56 i terminowo5d oraz spos6b rozliczenia Srodk6w
otrzymanych na ten cel Srodk6w

5

6.

Razem

5.

- l0

0

- l0

0-5
100

Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re bgdq ocenione najwyzej pod
wzglgdem merytorycznym, pod warunkiem, 2e w wl.niku oceny merlorycznej liczba
uzyskanych przez oferenta punkt6w bgdzie nie ni2sza ni2 70 na 100 punkt6w mo2liwych
do uzyskania.

6.

Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji i jej wysoko6ci
podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia, dokonuj4c wyboru ofert
najlepiej sfu2qcych realizacji zadania. Mo2liwe jest dofinansowanie wigcej ni2 jednej oferty.

7.

Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie po2riej, ni? w ci4gu 30 dni od ostatniego
dnia przyjmowania ofert. Mo2liwe jest dokonyrvanie rozstrzygrri96 w kilku etapach.

8.

Decyzja

o

przyznaniu dotacji nie jest decyzj4 administracyjn4

w

rozumieniu przepis6w

kodeksu postgpowania administracyjnego i nie przysluguje od niej odwolanie.

9.

Prezydent Miasta Bialegostoku zashzega sobie prawo odst4pienia od rozstrzygnigcia konkursu
ofert bez podania przyczyn.

10. Wykaz podmiot6w, wysoko6i pnTznanej dotacji i jej cel zostanie zarnieszczony na tablicy
ogloszerl Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, na stronie intemetowej Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na platformie
Witkac.pl.

s7.
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ
administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku
poprzednim i zwi4zanych z nimi kosztach

,frl

l. w roku 2020 w ramach wsp6lpracy z organizacjami

pozarz4dowymi na realizacjg program6w
94 148,14 zl, na realizacjq zadah
wychowawczych edukacyjnych wydatkowano kwotg
z zakresu rehabilitacji dzieci i mlodzieZy z alttz;nrern przeznaczono kwotg - 297 200,00 zl.

i

-

2. W roku 2021 rie wydatkowano Srodk6w finansowych w tym zakresie.

s8.
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sig na tablicy ogloszei Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, na stronie intemetowej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na platformie
Witkac.pl.

se.
Informacje telefoniczne ws. konkursu mo2na uzyskai
Miejskiego w Bialymstoku, tel. (85) 869-63-50
finansowa.

-

w Departamencie Edukacji Urzqdu
cz93i meq4oryczna, tel. (85) 869-63-82 - cz9!6
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