
Zarządzenie Nr 334/13 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 14 marca 2013 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 

zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 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; Nr 167, poz. 1759, zm.: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, zm.: z 2006 r. Nr 17, poz. 128;  

Nr 181, poz. 1337, zm.: z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; 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, zm.: z 2011 r.  

Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281, zm.: z 2012 r. poz. 567; zm.: z 2013 r. poz. 153)  

w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  

zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, zm.: z 2011 r.  

Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 182), art. 18 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135; zm.: z 2013 r. poz. 154), w zw. 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, zm.: z 2011 r. Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1211; 

Nr 208, poz. 1241; Nr 209, poz. 1244; Nr 232, poz. 1378) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska  

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 

Zarządzeniem 151/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu 

pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie wyników 

prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 227/13 Prezydenta Miasta Gdańska  

z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań 

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz określenia 

regulaminu jej pracy. 

 

§ 2 

 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej wybrano podmioty uprawnione i przyznano kwotę dotacji na 

wsparcie i powierzenie realizacji zadań w 2013 r.: 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Termin 

realizacji 

Przyznana 

kwota 

dotacji w zł  

(na rok 

2013) 

Zadanie 

I 

Zabezpieczenie jednego miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego poza terenem Miasta Gdańska 

1 

Fundacja 

„Rodzina 

Nadziei” 

Zabezpieczenie jednego miejsca  

w całodobowej placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego poza terenem 

Miasta Gdańska 

15.03.2013 

– 

31.12.2013 

36 000 zł 



Zadanie 

II 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

30 osób wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia 

zaburzonych funkcji organizmu 

2 

Pomorski 

Oddział 

Okręgowy 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla 30 osób 

wymagających pomocy w zakresie 

rehabilitacji fizycznej  

i usprawnienia zaburzonych funkcji 

organizmu 

15.03.2013 

– 

31.12.2013 

77 000 zł 

Zadanie 

III 

Prowadzenie i zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej dla 1 osoby 

starszej, przewlekle somatycznie chorej kierowanej w trybie interwencyjnym 

3 

Stowarzyszenie 

Domu Opieki 

„Złota Jesień” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsca 

w domu pomocy społecznej dla  

1 osoby starszej, przewlekle 

somatycznie chorej kierowanej  

w trybie interwencyjnym 

15.03.2013 

– 

31.12.2015 

29 000 zł 

Zadanie 

IV 

Zabezpieczenie 17 miejsc dla mężczyzn w placówce o standardzie domu dla 

bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających 

opieki osób drugich, w tym usług pielęgnacyjnych 

4 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

Bezdomnych 

„Panakeja” 

JA – TY – MY 2013 

15.03.2013 

– 

31.12.2013 

167 620 zł 

 

§ 3 

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie 

pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację 
zadania publicznego wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do kwoty 

przyznanej dotacji. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


