
ZARZĄDZENIE Nr 884/17 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 24 maja 2017 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2020 

zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
których adresatami są mieszkańcy Gdańska 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

zm.: poz. 1579; poz. 1948, zm.: z 2017 r. poz. 730), 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, zm.: poz. 1579; 

poz. 1948, zm.: z 2017 r. poz. 730), art. 10 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 697), art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 19 pkt 11 i pkt 16, art. 46, 

art. 48b w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, zm.: poz. 1583; poz. 1948; poz. 2174) 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 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, zm.: poz. 1948, zm.: z 2017 r. poz. 573), zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 

- 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia  

Nr 677/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2017 r. w oparciu o wyniki prac 

Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 800/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

15 maja 2017 r. 

§ 2. W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmioty uprawnione i przyznano 

kwotę dotacji na realizację zadań w 2017 r.: 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą 

Przyznana 

kwota dotacji 

[zł] 

I. Zabezpieczenie 14 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności  

z zaburzeniami psychicznymi, w 5 mieszkaniach wspomaganych, w tym  

w 2 mieszkaniach chronionych 

1 
Fundacja Rozwoju Integracji 

Społecznej AKCES 

Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób 

z niepełnosprawnościami,  

w szczególności z zaburzeniami 

psychicznymi, w 1 mieszkaniu 

wspomaganym 

18.200,00 

2 
Stowarzyszenie 

„WSPÓLNOTA SERC” 

Mieszkanie chronione przy ulicy 

Kisielewskiego 12 w Gdańsku dla 

4 osób w szczególności  

z zaburzeniami psychicznymi 

prowadzone przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Serc” 

36.400,00 

3 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Kryzysami 

Psychicznymi „PRZYJAZNA 

DŁOŃ” 

Prowadzenie mieszkania 

wspomaganego dla 3 osób 

chorujących psychicznie 

27.300,00 

 



4 

Fundacja Oparcia 

Społecznego  

Aleksandry FOSA 

„Wysepka” 18.200,00 

5 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło  

w Gdańsku 

Prowadzenie mieszkania 

chronionego dla 3 osób 
27.300,00 

II. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami   

psychicznymi 

6 
Fundacja Oparcia Społecznego  

Aleksandry FOSA 

Prowadzenie punktu wsparcia 

środowiskowego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

„PWŚ przy Szopenie” 

94.200,00 

III. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

7 
Stowarzyszenie  

„WSPÓLNOTA SERC” 

Prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego 
70.000,00 

IV. Prowadzenie mediacji rodzinnych dla co najmniej 10 rodzin 

8 
Stowarzyszenie Rodzin 

PELIKAN 

Mediacje rodzinne  

w PELIKANIE 
5.833,00 

VI. Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

9 Gdański Komitet Obywatelski Pomocna Dłoń - 2017 242.752,50 

§ 3. Warunkiem zlecenia realizacji zadań 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 i podlega ogłoszeniu na tablicach 

ogłoszeń, stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku i Organizatora konkursu. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


