ZARZĄDZENIE Nr 414/1/2021
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie w 2021 r.
realizacji zadania publicznego gminy Biała Piska w zakresie „Ochrona i promocja
zdrowia”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 2 h i 2j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały XXX/185/2020 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała
Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
oraz Zarządzenia Nr 398/1/2021 Burmistrza Białej Piskiej z dn. 8 lutego 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Biała
Piska w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia” w 2021 r. - Burmistrz Białej Piskiej
zarządza, co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się wyboru oferentów realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska
w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia w 2021 r.", zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.Wybór, o którym mowa w ust. 1, został dokonany na podstawie stanowiska komisji
konkursowej opiniującej oferty, powołaną Zarządzeniem Nr 412/1/2021 Burmistrza Białej
Piskiej z dnia 25 lutego 2021 r., zgodnie z protokołem z jej posiedzenia.
3.Wysokość dotacji udzielonej oferentom, o których mowa w § 1, wskazano w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Biała Piska, publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)
2)
3)

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
www.bip.bialapiska.pl,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.eu,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy Biała
Piska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
/-/ Beata Sokołowska

Załącznik
do zarządzenia Nr 414/1/2021
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 10 marca 2021 r.

Wykaz oferentów realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie
„Ochrona i promocja zdrowia” w 2021 r.

Lp. Nazwa oferenta
1.

Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel
Pl. Daszyńskiego
12A
12-200 Pisz

Nazwa zadania publicznego
„Prowadzenie Stacji
Socjalnej w Białej Piskiej
wraz z punktem
nieodpłatnego wydawania
art. opatrunkowych i
higienicznych"

Wysokość dotacji
wnioskowanej przez
oferenta na 2021 r.
45 000,00 zł

Ogółem:

Wysokość dotacji
przyznanej
oferentowi na 2021 r.
45 000,00 zł

45 000,00 zł

Burmistrz
/-/ Beata Sokołowska

