
Zarządzenie Nr 636/15 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 11 maja 2015 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku 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), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163), art. 41 ust. 1 pkt 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. 1563, zm.: z 2014 r. poz. 822; poz. 1188) w zw. 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 
 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań  
z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia  

Nr 420/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2015 r., w oparciu o wyniki prac 

Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 527/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 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  

Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla około 535 osób potrzebujących 

1 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej  

Pomorski Zarząd 

Wojewódzki 

Pomoc żywnościowa i edukacja 

kulinarna oraz ekonomiczna 

skierowana do potrzebujących 

mieszkańców Gdańska w ramach 

unijnego programu FEAD 

3 000 

2 

Związek Stowarzyszeń  
Bank Żywności  w 

Trójmieście 

Walczymy z głodem 2 000 

 



Zadanie II  

Przygotowanie standardów i miejsca do prowadzenia specjalistycznej placówki pomocy 

społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu 

3 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta  

Koło Gdańskie 

Model wsparcia osób bezdomnych 

uzależnionych od alkoholu 

przebywających w placówkach 

całodobowego pobytu „PO 

NOWEMU” 

50 000 

Zadanie III  

Warsztaty dla rodziców – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kompetencji 

wychowawczych przeznaczone dla co najmniej 80 rodziców zagrożonych uzależnieniem od 

alkoholu 

4 
Fundacja na Rzecz Dziecka  

i Rodziny FASCYNACJE 
Warsztaty dla rodziców 15 000 

5 

Fundacja Oparcia 

Społecznego Aleksandry 

FOSA 

„ABC WYCHOWANIA”. Warsztaty 

dla rodziców - zajęcia 

psychoedukacyjne z zakresu 

kompetencji wychowawczych, 

przeznaczone dla co najmniej 80 

rodziców zagrożonych uzależnieniem 

od alkoholu 

15 000 

 

§ 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. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


