
       

 

                                    Biała Podlaska, 03.03.2023 r. 

Urząd Miasta Biała Podlaska 

 

Sp.524.1.2.2023.BZ2 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała 
Podlaska w 2023 roku. 

 
                                       

Lp. 

 

Nazwa oferenta 

 

Tytuł zadania publicznego 

 

Przyznana kwota 

 

1) Realizacja działań profilaktycznych w zakresie chorób stanowiących problem 

społeczny tj. chorób układu krążenia, nowotworów, otyłości, wad postawy lub 

organizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia  

i podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców.  

1. 

 

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

STWARDNIENIA 
ROZSIANEGO W BIAŁEJ 

PODLASKIEJ 

 

Promowanie postaw 
prozdrowotnych 

12 000 zł 

2. 
BIALSKOPODLASKIE 
STOWARZYSZENIE 

AMAZONKI 

Dbaj o zdrowie – profilaktyka raka 
piersi 

5 000 zł 

3. 

KLUB REKREACYJNO-
SPORTOWY TOWARZYSTWA 
KRZEWIENIA KULTURY 
FIZYCZNEJ „KRZNA” 

Zajęcia „Zdrowy aktywny senior 
3x30x130” działania profilaktyczne 
w zakresie chorób cywilizacyjnych 

Oferta nie spełnia 
wymogów formalnych 

2) Organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego.  

 
1. 
 

 
BIALSKIE STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„SPRAWNI INACZEJ” 

Prowadzenie terapii i rehabilitacji 
dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
psychicznymi 

8 000 zł 

 

2.  
FUNDACJA  „WSPÓLNY 

ŚWIAT” 

Wspólny Świat - większe szanse. 
Realizacja badań przesiewowych 
pod kątem autyzmu wśród 
najmłodszych mieszkańców Białej 

Podlaskiej 

7 000 zł 

 

3. 
NIEPUBLICZNA PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA „LUSTRO” 

Odnaleźć Siebie – grupa wsparcia 
dla osób dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi 

Oferta nie spełnia 
wymogów formalnych 

4. 

NIEPUBLICZNA PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA „LUSTRO” 

Stop przemocy - warsztaty 
Oferta nie spełnia 

wymogów formalnych 

5. 

NIEPUBLICZNA PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA „LUSTRO” 

Z psychologiem przy kawie - grupa 

wsparcia dla rodziców i opiekunów 
Oferta nie spełnia 

wymogów formalnych 

 
W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie warunkiem koniecznym  
do zawarcia umowy jest złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska w terminie  
do 2 tygodni od dnia opublikowania wyników konkursu kosztorysu dostosowanego do wysokości 

przyznanej dotacji wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych 
działań. Niezłożenie w wyznaczonym terminie aktualizacji: harmonogramu i kosztorysu będzie 
równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania publicznego.  

 

PREZYTDENT MIASTA 

            /-/ 

                         Michał Litwiniuk 


