ZARZĄDZENIE NR 108/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na finansowanie w 2022 r. wkładów własnych do zadań publicznych
realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.2) oraz
Zarządzenia Nr 1065/21` Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie w 2022 r. wkładów własnych do zadań
publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku zarządzam, co
następuje.
§1
Rozstrzygam pierwszy nabór ofert w otwartym konkursie ofert na finansowanie
w 2022 r. wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu
Miasta Białegostoku.
§2
Informacja o rozstrzygnięciu pierwszego naboru w otwartym konkursie ofert z wykazem
podmiotów, którym udzielono i nie udzielono dotacji w postępowaniu konkursowym stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Białystok
a oferentami.
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na portalu Witkac.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Zastępcy Prezydenta nadzorującemu
realizację zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektorowi
Centrum Aktywności Społecznej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski
Załącznik do Zarządzenia Nr 108/22
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535
oraz 2490.
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Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Informacja o rozstrzygnięciu pierwszego naboru w otwartym konkursie ofert

Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków przedłożoną przez komisję konkursową,
powołaną Zarządzeniem Nr 41/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 stycznia
2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu jej
działania, rozstrzygam otwarty konkurs ofert jak niżej.

Lp.

Oferent

Tytuł zadania publicznego

Liczba
uzyskanych
punktów
na 100
możliwych

Kwota
przyznanej
dotacji

1.

Fundacja „DIALOG”

Centrum Integracji
Cudzoziemców

100

30.000 zł

2.

Krajowe
Towarzystwo
Autyzmu Oddział
w Białymstoku

Twarzą w twarz – II edycja

93

0 zł

3.

Stowarzyszenie
„Faros”

Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny w Białymstoku
wykonujący anonimowo
i bezpłatnie testy w kierunku
HIV, połączone z poradnictwem
okołotestowym w Białymstoku

100

7.780 zł

Stowarzyszenie
Pomocy
Niesłyszącym
"MIG-iem"

Prowadzenie rehabilitacji
dorosłych osób z uszkodzonym
słuchem IV

98

10.395 zł

4.

