
Zarządzenie Nr 728/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 23 maja 2016 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 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 2016 r. poz. 446), 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. 17 ust. 1 pkt 1,  

art. 25 ust. 1 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. 310; poz. 1359; poz. 1830, zm.: z 2016 r. poz.195), art. 41 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487), 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, zm.: z 2016 r. poz. 395) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w roku 2016 

zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 

 

§ 2 

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ustala się 

szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które stanowią Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Ostatecznego wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Gdańska w składzie: 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez 

Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta 

Gdańska. 

 

§ 4 

 

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Wzór karty oceny oferty stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 5 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 
 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


