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Zarządzenie Nr 1736/14 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 24 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy 

społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku. 
 
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. 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) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1, 3, 11, 12, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 12  

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;  

poz. 1650, zm.: z 2014 r. poz. 567; poz. 598; poz. 1004; poz. 1146; poz. 1188), art. 93 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; poz. 1650, zm.: z: 2014 r. 

poz. 619; poz. 1188) w zw. z  art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1188, zm.: z 2014 r. poz. 1146) 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyznaje się dotacje podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku, wybranym na podstawie: 

1) Zarządzenia Nr 1979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2012 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje 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, zmienionego Zarządzeniem Nr 1220/13 z dnia  

30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1405/13 z dnia 14 października 2013 r. 

(tabela w § 2 – l.p. 1 - 6); 

2) Zarządzenia Nr 334/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 marca 2013 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w latach 2013 – 

2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym (tabela w § 2 –  

l.p. 7); 

3) Zarządzenia Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia 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 (tabela w § 2 – l.p. 1 – 9, 

39). 

 

§ 2 
 

Wykaz podmiotów wraz z kwotami przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2015: 
 

lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji 

na rok 2013 

Przyznana 

kwota dotacji 

na rok 2014 

Przyznana 

kwota dotacji 

na rok 2015 

Termin 

realizacji 

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hotelem na 10 miejsc. 

1) 

Pomorski Oddział 

Okręgowy 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża 

Prowadzenie ośrodka 

interwencji kryzysowej 

wraz z hostelem na 10 

miejsc - Centrum 

Interwencji Kryzysowej 

PCK 

380.000,00 zł 380.000,00 zł 410.000,00 zł 

01.01.2013 

– 

31.12.2015 
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Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 kobiet niepełnosprawnych 
intelektualnie, w tym dla jednej kobiety kierowanej w trybie interwencyjnym 

2) 

Zgromadzenie 

Sióstr Misjonarek 

Apostolstwa 

Katolickiego 

Prowincja Polska 

Prowadzenie  

i zapewnienie miejsc  

w domu pomocy 

społecznej dla 58 

kobiet 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, w tym 

dla jednej kobiety 

kierowanej w trybie 

interwencyjnym 

1.927.920,00 zł 2.018.400,00 zł 2.088.000,00 zł 

01.01.2013 

– 

31.12.2015 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla 143 osób starszych, przewlekle 

somatycznie chorych, w tym dla 2 osób kierowanych w trybie interwencyjnym. 

3) 
Fundacja „Domus 

Vitae” 

Prowadzenie  

i zapewnienie miejsc 

w domu pomocy 

społecznej dla 48 osób 

starszych 

1.440.000,00 zł 1.285.200,00 zł 1.083.600,00 zł 

01.01.2013 

– 

31.12.2015 

4) 

Caritas 

Archidiecezji 

Gdańskiej 

Prowadzenie  

i zapewnienie miejsc 

w domu pomocy 

społecznej dla 50 osób 

starszych, w tym 15 

osób przewlekle 

somatycznie chorych 

1.545.000,00 zł 1.620.000,00 zł 1.680.000,00 zł 

01.01.2013 

– 

31.12.2015 

5) 

Stowarzyszenie 

Domu Opieki 

„Złota Jesień” 

Prowadzenie  

i zapewnienie 40 

miejsc w domu 

pomocy społecznej dla 

osób starszych, 

przewlekle 

somatycznie chorych 

1.320.000,00 zł 1.368.000,00 zł 1.392.000,00 zł 

01.01.2013 

– 

31.12.2015 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia. 

6) 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Bezdomnych 

Dom Modlitwy 

„AGAPE” z/s w 

Borowym Młynie 

„AGAPE – 

bezpieczna Przystań 
Gdańska” 

156.000,00 zł 162.000,00 zł 252.000,00 zł 

01.01.2013 

– 

31.12.2015 

Prowadzenie i zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej dla 1 osoby starszej, przewlekle 

somatycznie chorej kierowanej w trybie interwencyjnym 

7) 

Stowarzyszenie 

Domu Opieki „Złota 

Jesien” 

Prowadzenie  

i zapewnienie miejsca 

w domu pomocy 

społecznej dla 1 osoby 

starszej, przewlekle 

somatycznie chorej 

kierowanej w trybie 

interwencyjnym 

29.000,00 zł 34.800,00 zł 35.400,00 zł 

01.01.2013.

– 

31.12.2015 

Prowadzenie 7 całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 92 dzieci  

z terenu Miasta Gdańska 

8) 

Gdańska Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 

„Dom pod Irysami” - 571.200,00 zł 576.200,00 zł 

01.01.2014  

–  

31.12.2016 

9) 

Gdańska Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 

„Dom pod Cyprysami” - 537.600,00 zł 542.600,00 zł 

01.01.2014  

-  

31.12.2016 

10) 

Gdańska Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 

„Dom przy Gościnnej” - 537.600,00 zł 542.600,00 zł 

01.01.2014  

–  

31.12.2016 
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11) 

Gdańska Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 

„Dom na Jarem” - 571.200,00 zł 576.200,00 zł 

01.01.2014  

–  

31.12.2016 

12) 

Fundacja dla 

Rodziny „Ogniska 

Nadziei” 

Prowadzenie 

całodobowej placówki 

opiekuńczo – 

wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 

11 dzieci z terenu 

Miasta Gdańska 

- 448.800,00 zł 453.800,00 zł 

01.01.2014  

-  

31.12.2016 

Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 16 usamodzielnianych wychowanków 

13) 
Fundacja Obudź 

Nadzieję 

Prowadzenie 

mieszkania 

chronionego dla 6 

usamodzielnianych 

wychowanków  

w lokalu znajdującym 

się w zasobach Miasta 

Gdańska ul. Brzegi 55 

- 48.600,00 zł 48.600,00 zł 

01.01.2014 

–  

31.12.2016 

14) 

Fundacja dla 

Rodziny „Ogniska 

Nadziei” 

Prowadzenie 

mieszkania 

chronionego dla 

usamodzielnianych 

wychowanków  

w lokalu przy  

ul. Ks. Zator 

Przytockiego 4  

w Gdańsku 

- 81.000,00 zł 81.000,00 zł 

01.01.2014 

–  

31.12.2016 

Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla 40 osób 

15) 

Towarzystwo 

Pomocy  

im. św. Brata 

Alberta koło 

Gdańskie 

Prowadzenie Centrum 

Treningu Umiejętności 

Społecznych 

- 380.583,00 zł 380.583,00 zł 

01.01.2014  

–  

31.12.2016 

 

§ 3 
 

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie aneksu do umowy  

o realizację zadania publicznego wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym 

do kwoty przyznanej dotacji pomiędzy organizatorem konkursu a podmiotem wybranym  

do realizacji zadania. 

 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


