
Uchwała Nr 502/2021 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu  

pomocy społecznej  i pieczy zastępczej finansowanego z budżetu Powiatu 

Bialskiego w formie wsparcia 

 

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.), art. 15 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLI /264/2021 

Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 

2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5542) i uchwałą Nr 483/2021 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań 

publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowych oraz wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu 

Bialskiego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala wykaz wybranych ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 

oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu 

Powiatu Bialskiego w formie wsparcia oraz w formie powierzenia zadania – 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 



ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, oraz na stronie internetowej. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Białej Podlaskiej. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Starosta: Mariusz Filipiuk  

Wicestarosta: Janusz Skólimowski  

Członek Zarządu: Mateusz Majewski  

Członek Zarządu: Radosław Sebastianiuk 

Członek Zarządu: Tadeusz Łazowski 



  Załącznik do uchwały Nr 502/2021 
  Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 
  z dnia  22 grudnia 2022r. 
 

WYKAZ PODMIOTÓW WYŁONIONYCH PO PRZEPROWADZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 
2022 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY ZASTEPCZEJ, FINANSOWANYCH Z 
BUDŻETU POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ W FORMIE WSPARCIA ORAZ W FORMIE POWIERZENIA ZADANIA 
PROWADZENIA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO WRAZ Z PROWADZENIEM 
MIESZKANIA CHRONIONEGO 
 

Lp. Podmiot ubiegający się o dotację w 
otwartym konkursie ofert 

Nazwa zadania Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Fundacja Pomocy Osobom 
Uzależnionym i ich Rodzinom we wsi 
Dołha  

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji 
kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, 
w których występuje alkoholizm – w formie wsparcia 

16000,00 zł 

2. Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji 
kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, 
w których występuje upośledzenie umysłowe – w formie wsparcia 

8000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Rodzicielstwa 
Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z 
prowadzeniem mieszkania chronionego – w formie powierzenia,  
w tym : 
- na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego   
   640000,00 zł, 
-  na prowadzenie mieszkania chronionego 6000,00 zł  

646000,00 zł 

4. Stowarzyszenie  Wspierania Aktywności 
„Bona Fides” ul. Niecała 4/5A, 20-080 
Lublin 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji 
kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, 
w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. 

16000,00 zł. 

5. Stowarzyszenie Rodzicielstwa 
Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla 
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej oraz szkoleń. 

10000,00 zł. 

 


