
Zarządzenie Nr 775/13 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań  

z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku 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 2013 r. poz. 595), art. 17 ust. 1 pkt 3, 11, art. 17 ust. 2 pkt 3, 4, art. 18  

ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, zm.: z: 2013 r.  

poz. 509), art. 6 ust. 1 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, 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 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 603/13 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

w roku 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie wyników prac Komisji 

Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 707/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych 

ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu pomocy 

społecznej. 
 

§ 2 
 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej wybrano podmioty 

uprawnione i przyznano kwotę dotacji na powierzenie oraz wsparcie realizacji zadań  

w 2013 r.: 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Termin 

realizacji 

Proponowana 

kwota dotacji 

Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowym domu samopomocy  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

1 

Gdańska Fundacja  

„I Ty Możesz 

Wszystko” 

Prowadzenie i zapewnienie 32 

miejsc w środowiskowym domu 

samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

01.07.2013 

- 

31.12.2013 

230 400,00 zł 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy  

dla 55 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska 

2 

Gdańska Fundacja  

„I Ty Możesz 

Wszystko” 

Prowadzenie i zapewnienie 

miejsc w dziennym domu 

pomocy dla 55 osób  

w podeszłym wieku z terenu 

Miasta Gdańska 

01.07.2013 

- 

31.12.2013 

217 800,00 zł 

Zorganizowanie VIII Miejskiego Balu Seniora 

3 

Gdańska Fundacja  

„I Ty Możesz 

Wszystko” 

Zorganizowanie VIII Miejskiego 

Balu Seniora 

27.09.2013 

- 

05.10.2013 

30 000,00 zł 



Zabezpieczenie 16 miejsc dla mężczyzn i kobiet 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”  

z/s w Sztumie 

JA-TY-MY 2013 

17.06.2013 

- 

31.12.2013 

107 712,00 zł 

Zabezpieczenie 5 miejsc czasowego pobytu dla bezdomnych: matek z dziećmi oraz 

samotnego rodzica, w lokalu o standardzie schroniska w samodzielnym budynku lub 

wydzielonej części budynku 

5 

Stowarzyszenie 

Opiekuńczo - 

Resocjalizacyjne 

„Prometeusz” 

Schronisko dla bezdomnych 

kobiet 

17.06.2013 

- 

31.12.2013 

24 750,00 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 


