
Biała Podlaska, dnia 29.12.2022 r. 

GK.6140.63.2022.KKO4 

 
I N F O R M A C J A 

 

o wyniku konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony 

zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, 

zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2023 roku. 

 

 Zarządzeniem Nr 264/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 23 listopada 2022 r., ogłoszony 

został konkurs ofert na powierzenie wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez 

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej  

4 w Białej Podlaskiej w 2023 roku. Komisję konkursową ds. opiniowania złożonych ofert na realizację w/w 

zadania powołano Zarządzeniem Nr 294/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji 

konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego  

w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt  

z terenu Miasta, zlokalizowanego przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2023 roku. 

 Informuje się, iż w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru oferty złożonej przez: 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” 

z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Olszowej 4. 

 

W związku z powyższym, Zarządzeniem nr 302/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 

2022 r., została przyznana dotacja na ten cel w wysokości: 610 000,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy  

zł 00/100). 

Uwaga: 

W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie, wnioskodawcy proszeni  

są o niezwłoczne złożenie w Kancelarii Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej - pok. Nr 8 (parter) aktualizacji 

harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz aktualizacji kalkulacji kosztów wraz ze źródłem 

finansowania, zgodnie ze wzorem oferty z podaniem aktualnego konta bankowego organizacji w celu 

zatwierdzenia i przygotowania umów na wspieranie realizacji zadań. 

Ostateczny termin złożenia aktualizacji upływa w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niezłożenie 

w wyznaczonym terminie aktualizacji: harmonogramu i kosztorysu będzie równoznaczne z rezygnacją  

z realizacji zadania publicznego. 

 

PREZYDENT MIASTA 

       /-/  

      Michał Litwiniuk 


