
Zarządzenie Nr 241/15 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 27 lutego 2015 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2016 

zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 
 
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), 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, zm.: z 2014 r. poz. 379; poz. 1072), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, 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, zm.: z 2014 r.  

poz. 1146) 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2016 

zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 94/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2015 r., w oparciu  

o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 196/15 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 

2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 
 

§ 2 
 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 

wybrano podmioty uprawnione i przyznano kwotę dotacji na realizację zadań w 2015 r.: 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą 
Przyznana 

kwota dotacji 

[zł] 

Zadanie I  

Zabezpieczenie 6 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków 

1 
Fundacja „OBUDŹ 

NADZIEJĘ” 

Zabezpieczenie 6 miejsc w mieszkaniu 

chronionym dla usamodzielnianych 

wychowanków 
40 450 

Zadanie II  

Zapewnienie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 30 osób starszych 

dziennie (pilotaż) 

2 
Stowarzyszenie Domu 

Opieki „Złota Jesień” 

Zapewnienie i dostarczenie do domu 

gorącego posiłku dla średnio 30 osób 

starszych dziennie (pilotaż) 
82 620 

 

 

 



Zadanie III  

Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla około 921 osób potrzebujących 

3 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Pomorski Zarząd 

Wojewódzki 

Pozyskiwanie i wydawanie żywności 

dla potrzebujących mieszkańców 

Gdańska w ramach unijnego programu 

FEAD 

5 750 

Zadanie IV  

Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej  

15 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi 

4 

Fundacja Oparcia 

Społecznego Aleksandry 

FOSA 

Poradnia „Toruńska II” – 

specjalistyczne, interdyscyplinarne 

wspieranie rodzin 
41 170 

5 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

Prowadzenie specjalistycznego, 

interdyscyplinarnego poradnictwa dla 

co najmniej 15 rodzin,  zagrożonych 

lub dotkniętych problemami 

alkoholowymi 

75 000 

Zadanie V  

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

6 Stowarzyszenie MONAR 

„Hostel MONAR-MARKOT” - 

prowadzenie hostelowych miejsc 

czasowego pobytu w ramach projektu 

„Osiedle Sitowie” 

98 000 

 

§ 3 
 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie 

pomiędzy Ogłaszającym konkurs 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. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


