
Zarządzenie Nr 393/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 23 marca 2011 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,  

zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; 

Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842) w związku z art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 4 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr LIII/1536/10 Rady Miasta Gdańska  

z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011” 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Zarządzeniu Nr 251/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy 

społecznej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Załączniku Nr 1, którego treść stanowi ogłoszenie otwartego konkursu ofert: 

a) rozdział I otrzymuje brzmienie: 

„Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami 

funkcjonowania projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 

do niniejszego Załącznika, dla: 

1. 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła  

i zatrudnienie asystenta osobistego, zadanie będzie realizowane  

w budynku przy ul. Sitowie 45; 

2. 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej  

i poradnictwa psychologicznego, zadanie będzie realizowane  

w budynku przy ul. Sitowie 29; 

3. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – 

porządkowej i zatrudnienie pracownika socjalnego, zadanie będzie 

realizowane w budynku przy ul. Sitowie 47; 

4. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

oraz prowadzenie na rzecz projektu punktu opiekuńczo - 

konsultacyjnego dla matek z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego, 

zadanie będzie realizowane w budynku przy  

ul. Sitowie 25. 

Termin realizacji zadania: 30 maja 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.,  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2011 roku – 400 000,00 zł, w tym w podzadaniach nr 1, 

3, 4 – 106 000,00 zł oraz w podzadaniu nr 2 – 82 000,00 zł. Ogłaszający 
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zastrzega sobie prawo zmiany kwot dotacji na realizację poszczególnych 

podzadań wymienionych w punktach 1 – 4.”, 

b) w rozdziale II ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać  

w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez 

rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2011 roku do 

godziny 15.30 (z adnotacją „Konkurs – Osiedle Sitowie Nr ……. -  

z wpisanym numerem podzadania”) w Kancelarii Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój  

nr 11) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A. 

UWAGA !!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć 

do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia  
30 kwietnia 2011 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).”, 

c) w rozdziale II ust. 2 pkt 2.4. do 2.6. otrzymują brzmienie: 

„2.4. działalności politycznej lub religijnej, 

2.5. kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich  

i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych  

na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza 

uprawienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

2.6. kosztów inwestycyjnych związanych z przystosowaniem obiektu,  

w którym będzie realizowane zadanie, przekraczających 15% kwoty 

udzielonej dotacji.”, 

d) w rozdziale II ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Po zamieszczeniu w terminie do 6 maja 2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl, 

www.bip.gdansk.pl i www.mops.gda.pl listy ofert zawierających braki 

formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja może w terminie 3 dni od 

daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne.”, 

e) w rozdziale II ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Prezydent Miasta Gdańska powinien podjąć decyzję o wyborze ofert na 

realizację zadania oraz o kwocie dotacji na rok 2011, bądź  

o nierozstrzygnięciu konkursu w terminie do 23 maja 2011 roku na 

podstawie protokołu prac komisji konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 10.”, 

2) w Załączniku Nr 2, którego treść stanowią szczegółowe warunki otwartego 

konkursu ofert: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami 

funkcjonowania projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1  

do niniejszego Załącznika, dla: 

3.1. 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła  

i zatrudnienie asystenta osobistego, zadanie będzie realizowane  

w budynku przy ul. Sitowie 45; 

3.2. 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej  
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i poradnictwa psychologicznego, zadanie będzie realizowane  

w budynku przy ul. Sitowie 29; 

3.3. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie”  

oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – 

porządkowej i zatrudnienie pracownika socjalnego, zadanie będzie 

realizowane w budynku przy ul. Sitowie 47; 

3.4. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

oraz prowadzenie na rzecz projektu punktu opiekuńczo - 

konsultacyjnego dla matek z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego, 

zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Sitowie 25. 

Termin realizacji zadania: 30 maja 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.,  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków przez 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2011 roku – 400 000,00 zł, w tym w podzadaniach nr 1, 

3, 4 - 106 000,00 zł oraz w podzadaniu nr 2 - 82 000,00 zł. Ogłaszający 

zastrzega sobie prawo zmiany kwot dotacji na realizację poszczególnych 

podzadań wymienionych w punktach 1 – 4.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać  

w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez 

rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

30 kwietnia 2011 roku do godziny 15.30 (z adnotacją „Konkurs – Osiedle 

Sitowie Nr ……. - z wpisanym numerem podzadania”) w Kancelarii 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki 

Polskiej 134 A (pokój nr 11) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A. 

UWAGA !!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć 

do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia  
30 kwietnia 2011 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Po zamieszczeniu w terminie do 6 maja 2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl, 

www.bip.gdansk.pl i www.mops.gda.pl listy ofert zawierających braki 

formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja może w terminie 3 dni od 

daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne.”, 

d) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja Konkursowa przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycję co do wyboru ofert na realizację zadania. Prezydent Miasta 

Gdańska powinien podjąć decyzję o wyborze ofert na realizację zadania 

oraz o kwocie dotacji na rok 2011, bądź o nierozstrzygnięciu konkursu  

w terminie do 23 maja 2011 roku na podstawie protokołu prac Komisji 

Konkursowej z zastrzeżeniem ust. 23.”, 

e) w ust. 15 pkt 15.4. do 15.7. otrzymują brzmienie: 

„15.4. działalności politycznej lub religijnej, 
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15.5. kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich  

i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na 

niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza 

uprawienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

15.6. kosztów wymienionych w punkcie 8 „Katalogu kosztów 

kwalifikowanych” stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszego 

Zarządzenia, 

15.7. kosztów inwestycyjnych związanych z przystosowaniem obiektu,| 

w którym będzie realizowane zadanie, przekraczających 15% 

kwoty udzielonej dotacji.”, 

f) w pkt 24.1 ppkt 24.1.2 otrzymuje brzmienie: 

„24.1.2 Termin realizacji podzadania: 30.05.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że  data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków 

przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

g) w pkt 24.2 ppkt 24.2.2 otrzymuje brzmienie: 

„24.2.2 Termin realizacji podzadania: 30.05.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków 

przez Prezydenta Miasta Gdańska.”, 

h) w pkt 24.3 ppkt. 24.3.2 otrzymuje brzmienie: 

„24.3.2 Termin realizacji podzadania: 30.05.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków 

przez Prezydenta Miasta Gdańska.”, 

i) w pkt 24.4 ppkt 24.4.2 otrzymuje brzmienie: 

„24.4.2 Termin realizacji podzadania: 30.05.2011 r. - 31.12.2011 r.  

z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia realizacji zadania może ulec 

przesunięciu i jest uzależniona od terminu przekazania budynków 

przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

3) w Załączniku Nr 3, którego treść stanowi wzór oferty podmiotu uprawnionego  

w rozdziale IV Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,  

pkt 1) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, otrzymuje treść: 

w tym 

L.p. 
Rodzaj kosztów i sposób ich 

kalkulacji
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1 
Koszty wynagrodzeń 

18,19,20
 

osób zatrudnionych (umowy  

o pracę i cywilnoprawne) przy 
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realizacji zadania lub jego obsłudze 

(wymienić wszystkie stanowiska) 

Koszty osobowe       

       

       

Koszty bezosobowe       

       

       

Koszty artykułów 

żywnościowych/zakup usług 
cateringowych18,19,20 

      

       

2 

       

Koszty materiałów  
i wyposażenia18,19,20 

      

materiały biurowe       

materiały dydaktyczne       

środki czystości i higieny       

materiały do bieżących napraw       

sprzęt sportowy i rehabilitacyjny       

paliwo       

materiały inne       

wyposażenie (wymienić)       

       

3 

       

Koszty eksploatacyjne dotyczące 
realizacji zadania18,19,20 

      

czynsz/najem       

media (energia, gaz, woda itp.)       

usługi wywozu nieczystości       

inne koszty związane 

z eksploatacją budynku 
      

4 

       

Inne koszty bieżące działalności 
(wymienić) 18,19,20 

      

usługi telekomunikacyjne       

usługi pocztowe       

usługi bankowe       

usługi księgowe       

usługi remontowe nie związane  

z budynkiem 
      

inne ......(wymienić)       

       

       

       

5 

koszty 

inwestycyjne do 

15% dotacji 

(wymienić)
 18,19,20        

Razem    

4) w Załączniku Nr 7 stanowiącym katalog kosztów kwalifikowanych: 

a) w ust. 7 pkt 5 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) koszty inwestycyjne – nie więcej niż 15% przyznanej dotacji.”, 
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b) w ust. 8 uchyla się pkt 6. 

 

§ 2 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gdańsku. 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


