
Zarządzenie Nr 1420/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 12 września 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w 2016 roku 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 15 

ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: poz. 395) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zwiększa się dotację celową podmiotowi uprawnionemu do realizacji zadania  

z zakresu pomocy społecznej, określoną w § 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 1926/15 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla 

podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 901/16 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 czerwca 2016 r., wybranemu na podstawie 

Zarządzenia Nr 1764/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2014 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 

zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, zmienionego Zarządzeniem 

Nr 1337/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2015 r. i Zarządzeniem  

Nr 1534/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2015 r., ogłoszonego  

na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

17 listopada 2014 r. 

2. Kwota, o którą dokonuje się zwiększenia dotacji: 4 680,00 zł 

3. Aktualną kwotę dotacji przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji 

na rok 2016 

Termin 

realizacji 

Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) 

1 

Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  

z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło  

w Gdańsku 

Prowadzenie  

i zapewnienie 25 miejsc  

w środowiskowych domach 

samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

549.804,00 

01.01.2015 

- 

31.12.2017 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

Warunkiem przekazania podmiotowi uprawnionemu dotacji, w wysokości określonej  

w § 1 ust. 2, jest zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do aktualnej kwoty 

dotacji pomiędzy zleceniodawcą, a podmiotem uprawnionym. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


