
Zarządzenie Nr 1220/13 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizację w latach 2013 – 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

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 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 2013 r. poz. 595), art. 18 ust. 1 pkt 5 w zw. 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. 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 

 

Zwiększa się dotację celową podmiotowi uprawnionemu do realizacji zadania z zakresu 

pomocy społecznej, określonego w § 2 pkt 34 Zarządzenia Nr 1979/12 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 27 grudnia 2012 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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania 

dotacji podmiotom uprawnionym, o kwotę 14 940 zł. 

 

lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji 

na rok 2013 

Termin 

realizacji 

Zadanie 

XXI 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

34  
Fundacja „Sprawni 

Inaczej” 

Prowadzenie i zapewnienie  

15 miejsc w środowiskowym 

domu samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

164 340,00 
01.01.2013 – 

31.12.2013 

 

§ 2 

 

Warunkiem przekazania podmiotowi uprawnionemu dotacji w wysokości określonej jako 

różnica między zwiększoną a pierwotną kwotą przyznanej dotacji jest zawarcie aneksu  

do umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztorysem rzeczowo – 

finansowym dostosowanym do przyznanej kwoty zwiększenia pomiędzy zleceniodawcą,  

a podmiotem uprawnionym. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


