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Zarządzenie Nr 311/14 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 12 marca 2014 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645; poz. 1318) 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. 41  

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2012 r.  

poz. 1356, zm.: z 2013 r. poz. 405; poz. 1563) art. 10 ust. 1 i 3 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.: poz. 154; poz. 866), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, 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 
 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 110/14 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w roku 2014 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na podstawie wyników 

prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 225/14 Prezydenta Miasta Gdańska  

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej. 

 

§ 2 
 

Do realizacji zadania Miasta Gdańska z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wybrano podmioty 

uprawnione i przyznano kwoty dotacji na wsparcie realizacji zadań w 2014 r.: 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Termin 

realizacji 

Proponowana 

kwota dotacji 

[zł] 

Kompleksowe Wspieranie Rodzin z Dziećmi 

A - co najmniej 30 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy lub 

zagrożonych wystąpieniem takiego problemu; 

B – co najmniej 14 rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej 

1 

Stowarzyszenie 

Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno - Prawne 

Systemowa Pomoc 

Rodzinom z Problemami 

Alkoholowymi na terenie 

Miasta Gdańsk 

15.03.2014 

– 

03.12.2014 

161 000  

(część A) 
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2 

Pomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Kompleksowe wsparcie 

rodzin z problemem 

alkoholowym 

15.03.2014 

– 

31.12.2014 

107 330  

(część A) 

3 

Fundacja Oparcia 

Społecznego Aleksandry 

FOSA 

„Poradnia FOSY” – 

kompleksowe wspieranie 

rodzin z dziećmi 

15.03.2014 

– 

31.12.2014 

53 670  

(część A)  

70 000  

(część B) 

4 

Towarzystwo 

Wspierania 

Potrzebujących 

„Przystań” 

Znaleźć rozwiązanie – 

kompleksowe wsparcie 

rodzin z dziećmi 

15.03.2014 

– 

31.12.2014 

70 000  

(część B) 

 

§ 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 


