
Zarządzenie Nr 742/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 31 maja 2011 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań  

z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, 

zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, zm.: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, zm.: z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241,  

zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz 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, zm.: z 2011 r. Nr 81, poz. 440) w związku z przepisami 

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) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska  

z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem 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, zmienionego Zarządzeniem Nr 393/11 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011 r., na podstawie wyników prac Komisji 

Konkursowej powołanej wyżej wymienionym zarządzeniem. 

 

§ 2 

 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej wybrano podmioty 

uprawnione i przyznano kwotę dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w 2011 r.: 

 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

rok 2011  

w zł 

Termin realizacji 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami funkcjonowania 

projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia 

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 

zmienionego Zarządzeniem Nr 393/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011 r. 

dla 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. 

1. 

Fundacja Oparcia 

Społecznego Aleksandry 

„FOSA” 

80-234 Gdańsk 

ul. Własna Strzecha 19/1 

„FOSA na Sitowiu” 101 000,00 
30 maja 2011 r. –  

31 grudnia 2011 r. 

 

 

 



 2 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami funkcjonowania 

projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia 

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 

zmienionego Zarządzeniem Nr 393/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011 r. 

dla 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. 

2. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Kryzysami 

Psychicznymi  

„Przyjazna Dłoń” 

80-288 Gdańsk 

ul. Srebrniki 1 

Projekt pilotażowy 

„Osiedle Sitowie” 
54 000,00 

30 maja 2011 r. –  

31 grudnia 2011 r. 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami funkcjonowania 

projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia 

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 

zmienionego Zarządzeniem Nr 393/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011 r. 

dla 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. 

Stowarzyszenie 

Opiekuńczo-

Resocjalizacyjne 

„Prometeusz” 

80-601 Gdańsk 

ul. Sucharskiego 1 

Hostel „Osiedle 

Sitowie” 
144 000,00 

30 maja 2011 r. –  

31 grudnia 2011 r. 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu, zgodnie z zasadami funkcjonowania 

projektu „Osiedle Sitowie” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia 

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 

zmienionego Zarządzeniem Nr 393/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011 r. 

dla 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. 

4. 

Pomorskie Centrum 

Pomocy Bliźniemu 

Monar - Markot 

80-402 Gdańsk 

ul. Kochanowskiego 7A 

Hostel „Osiedle 

Sitowie” 
101 000,00 

30 maja 2011 r. –  

31 grudnia 2011 r. 

 

§ 3 

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie 

pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym 

dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji. 
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§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


