
Zarządzenie Nr 743/11 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 31 maja 2011 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 
 
Na podstawie 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) oraz art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, zm.: z 2010 r. Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Nr 254, 

poz. 1700) 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 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 6, poz.. 25) i § 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 Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 627/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

10 maja 2011 r: 

1) w dziale I pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Realizacja zadań zleconych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z 27 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),  

w związku z § 1 pkt 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29,  

poz. 172): 

3.1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu 

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 

3.2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

Termin realizacji zadania: 1 sierpień 2011 r. - 15 grudnia 2011 r. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2011 roku – 300 000,00 zł.” 

2) w dziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać  

w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez 

rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie: do 3 czerwca 2011 roku do 

godziny 15.30 – dla zadań Nr 1, 2 i 4, oraz do 3 lipca 2011 roku do godziny 

15.30 – dla zadania Nr 3 (z adnotacją „Konkurs – zadanie nr …….”)  

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 odpowiednio do dnia 3 czerwca 2011 r.  

lub 3 lipca 2011 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).” 

3) w dziale II pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Po zamieszczeniu w terminie do 8 czerwca 2011 roku w przypadku zadań 

Nr 1, 2 i 4 oraz do 8 lipca 2011 roku w przypadku zadania Nr 3 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 podlegających uzupełnieniu, organizacja może w terminie 3 dni od 

daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne.” 

4) w dziale II. pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Prezydent Miasta Gdańska podejmie decyzję o wyborze ofert na realizację 

ogłaszanych zadań oraz o przyznaniu dotacji, bądź o nierozstrzygnięciu 

konkursu w terminie do 30 czerwca 2011 roku w przypadku zadań Nr 1, 2  

i 4 oraz w terminie do 30 lipca 2011 roku w przypadku zadania Nr 3 na 

podstawie protokołu prac komisji konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 13.” 

5) w dziale III pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Realizacja zadań zleconych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z 27 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),  

w związku z § 1 pkt 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29,  

poz. 172): 

3.1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu 

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 

3.2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

realizacji zadania w 2011 roku – 300 000,00 zł. 

3.3. Termin realizacji zadania: 1 sierpień 2011 r. – 15 grudnia 2011 r. 

3.4. Dodatkowe wymagania: 

3.4.1. W przypadku udzielenia dotacji na realizację zadania, wkładem 

własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych 

źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki 

PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy, 

3.4.2 Beneficjentami programu mogą być tylko i wyłącznie osoby  

z orzeczoną niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednimi 

dokumentami. 

3.4.3 Dodatkowe wymagania, w tym kadrowe: informacja na temat 

kwalifikacji kadry, zadania powinny być realizowane przez kadrę 

posiadającą przygotowanie do pracy z osobami danego typu 

niepełnosprawności.” 

 

 

 



§ 2 
 

Oferty na realizację zadania Nr 3 spełniające wymagania formalne oraz złożone zgodnie 

terminami określonymi Zarządzeniem Nr 627/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

10 maja 2011 r. pozostają ważne, mogą być uzupełnione w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 3 lipca 2011 r. 

 

§ 3 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gdańsku. 

 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


