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Zarządzenie Nr 1354/14 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 30 września 2014 r. 
 

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

z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
Na podstawie 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, zm.: z 2014 r. poz. 379; poz. 1072), art. 15 ust. 2h i 2j 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 
 

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

z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1159/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na podstawie 

wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1291/14 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 16 września 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 pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

§ 2 
 

Do realizacji zadań miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych wybrano podmioty uprawnione i przyznano kwoty 

dotacji na wsparcie realizacji zadania w 2014 r.: 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Kwota 

dotacji [zł] 

Zadanie I  

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z dzielnic: Kokoszki, Matarnia, Jasień. 

1 

Fundacja MAJA  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Prowadzenie i zapewnienie  

15 miejsc w środowiskowym domu 

samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w szczególności  

z dzielnic: Kokoszki, Matarnia, 

Jasień. 

45.000,00 

Zadanie II  

Specjalistyczne wsparcie dla kobiet oczekujących na poród dziecka oraz po porodzie. 

2 
Fundacja na Rzecz Dziecka  

i Rodziny FASCYNACJE 

Specjalistyczne wsparcie dla kobiet 

oczekujących na poród dziecka oraz 

po porodzie 
27.650,00 
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§ 3 
 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanych kwot dotacji jest zawarcie 

pomiędzy miastem Gdańsk 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 


