
Zarządzenie Nr 1503/13 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadań  

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: 2013 r. poz. 645) 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, zm.: z 2013 r. poz. 645), art. 17 ust. 1  

pkt 3, 11, 12, 14 art. 17 ust. 2 pkt 3, 4, art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 6, art. 19 pkt 2, 10, 11, 16 w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 182, zm.: z 2013 r. poz. 509), art. 18 ust. 2 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, poz. 866), art. 6 

ust. 1, art. 6 ust. 2 pkt 2, art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1493, zm.: z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 125, poz. 842, zm.: z 2011 r. Nr 149, poz. 887) w zw. z art. 5 

ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 1 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 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w latach 2014 - 

2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

§ 2 

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ustala się 

szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Szczegółowe zasady postępowania przy organizacji otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakresie nieokreślonym niniejszym 

zarządzeniem, ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku. 

 

§ 4 

 

1. Wzór Oferty Realizacji Zadania Publicznego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia.  

2. Wzór Karty oceny oferty stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

 

 

 



§ 5 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


