
Zarządzenie Nr 1312/14 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 22 września 2014 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania 

z zakresu pomocy społecznej. 

 
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, zm.: z 2014 r. 

poz. 379; poz. 1072), art. 17 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 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; poz. 1650, zm.: z 2014 r. poz. 567; poz. 598; poz. 1004) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, 

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w roku 2014 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

§ 2 

 

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

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

który stanowi Załącznik Nr 1do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Szczegółowe zasady postępowania przy organizacji otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej, 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 


