
Zarządzenie Nr 1404/15 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 25 września 2015 r. 

 

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

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 
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. 2 pkt 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 

zm.: z 2015 r. poz. 693; poz. 1240), 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, zm.: z 2014 r. poz. 1138; poz. 1146, zm.: z 2015 r. poz. 1255) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

zadania z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1234/15 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 sierpnia 2015 r., w oparciu o wyniki prac Komisji 

Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1349/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

15 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 

§ 2 

 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej wybrano podmiot 

uprawniony i przyznano kwotę dotacji na realizację zadania w 2015 r.: 

 

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

kwota dotacji 

[zł] 

Zorganizowanie i prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” dla 30 osób w wieku 

60 +, mieszkańców Miasta Gdańska 

1 
Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej 
Gdański Wigor 126 250 

 

§ 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 


