
Zarządzenie Nr 1349/15 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 15 września 2015 r. 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań  

z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
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. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 180, poz. 1493, zm.: z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, zm.: z 2011 r. Nr 149,  

poz. 887) art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 

13, art. 18a 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. 1138; poz. 1146) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań  

z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłoszony 

Zarządzeniem Nr 1050/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy 

społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie wyników prac Komisji 

Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1233/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

20 sierpnia 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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie dokonuje się wyboru podmiotu 

uprawnionego do realizacji w roku 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


