ZARZĄDZENIE NR 515/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 06 lipca 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021 poz.
573 z późn. zm.2), zarządzam co następuje:
§1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
oraz całodobowego.
§2
Wykaz oferentów oraz wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w postępowaniu
konkursowym, wraz z nazwą zadania, kwotą przyznanej dotacji oraz sumą uzyskanych
punktów, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Departament
Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Miasta Białegostoku oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym
na zamieszczenie ogłoszeń.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDNTA MIASTA
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 515/21
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 06 lipca 2021 r.
Wykaz oferentów oraz wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu
działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota wnioskowana

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania – 364 752,00 zł
Termin realizacji zadania: od dnia 10.07.2021 r. do dnia 10.12.2021 r.
Towarzystwo Przyjaciół
Chorych „Hospicjum”
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
257 040 zł
1.
w Białymstoku
w ramach pobytu całodobowego
ul. Jana III Sobieskiego 1
15-013 Białystok
Spółdzielnia Socjalna
„Sukurs”
Podnoszenie jakości życia - opieka
107 712 zł
2.
ul. Słoneczna 9A
wytchnieniowa w miejscu zamieszkania 2021
15-521 Zaścianki
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Niepełnosprawnych
3.
w ramach pobytu dziennego w miejscu
58 750 zł
Intelektualnie AKTYWNI
zamieszkania osoby niepełnosprawnej
ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
Fundacja Instytut Białowieski
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
364 752 zł
4.
ul. Rumiankowa 14/4
www.FestiwalBialowieski.pl
15-665 Białystok
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

wz. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDNTA MIASTA

Kwota przyznanej
dotacji

Liczba
uzyskanych
punktów

Uwagi

257 040 zł

100 pkt

---

107 712 zł

100 pkt

---

0,00 zł

93 pkt

---

0,00 zł

-

Oferta odrzucona
z przyczyn
formalnych

