
Zarządzenie Nr 388/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 29 marca 2016 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2017 

zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm.: z 2015 r. poz. 1045; poz. 1890), art. 92  

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: z 2015 r. poz.1045; 

poz. 1890), art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 i 4, art. 19 pkt 10, art. 21a, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j.: Dz. U. 2015 r. poz. 163, zm.: z 2015 r. poz. 693; poz. 1045; poz. 1240; poz. 1310; poz. 1359; poz. 1607;  

poz. 1830), 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 2016 r. poz. 239) 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 

zadań z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 188/16 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 2016 r., w oparciu o wyniki prac Komisji 

Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 310/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych 

ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadań z zakresu 

pomocy społecznej. 

 

§ 2 
 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej wybrano podmioty 

uprawnione i przyznano kwoty dotacji na realizację zadań w 2016 r.: 

 

L.p. 
Nazwa i adres 

organizacji 

Tytuł projektu zgodny  

z ofertą 
Termin 

realizacji 

Przyznana 

kwota 

dotacji [zł] 

I. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących 

mieszkańców Gdańska 

1 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Pomorski 

Centrum pomocy dla osób 

z dysfunkcją wzroku, 

mieszkańców Gdańska 

01.04.2016 

– 

31.12.2016 

50.000 

II. Rozwój ekonomii społecznej. Przygotowanie osób do świadczenia pracy  

w podmiotach ekonomii społecznej 

2 
Gdańska Spółdzielnia 

Socjalna 

Rozwój ekonomii 

społecznej. Przygotowanie 

osób do świadczenia pracy  

w podmiotach ekonomii 

społecznej 

01.04.2016 

– 

31.12.2016 

100.000 

 

 

 

 



III. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla 3 osób 

starszych, przewlekle somatycznie chorych, kierowanych w trybie 

interwencyjnym 

3 

Stowarzyszenie Domu 

Opieki „Złota Jesień”  

Dom Pomocy Społecznej 

Prowadzenie  

i zapewnienie miejsc  

w domach pomocy 

społecznej dla 3 osób 

starszych, przewlekle 

somatycznie chorych 

kierowanych w trybie 

interwencyjnym 

01.04.2016 

– 

31.12.2016 

79.650 

IV. Zabezpieczenie średnio 20 miejsc dziennie dla mężczyzn i kobiet w placówce  

o standardzie domu dla bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej 

części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich, w tym usług 

pielęgnacyjnych 

4 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta  

Koło Gdańskie 

Dom Brata Alberta 

01.04.2016 

– 

31.12.2017 

186.320 

 

§ 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 


