
ZARZĄDZENIE Nr 883/17 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 24 maja 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. 17 ust. 1 

pkt 3, 11, 14 oraz ust. 2 pkt 3, 4, art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 6, art. 19 pkt 2, 10, 11, 12, 16  

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), art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 

pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), art. 10 ust. 3 pkt 2 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) 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. 1. Zwiększa się dotację celową podmiotom uprawnionym do realizacji zadań  

z zakresu pomocy społecznej, określonym w § 2 poz. 29 - 33 Zarządzenia Nr 2013/16 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla 

podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku, zmienionego 

Zarządzeniem Nr 390/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2017 r. 

2. Kwoty, o które dokonuje się zwiększenia dotacji: 

1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” –  

49.867,04 zł; 

2) Fundacja „Autyzm bez Tabu” – 62.126,00 zł; 

3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – 277.718,96 zł; 

4) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Gdańsku – 44.898,00 zł; 

5) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Gdańsku – 25.390,00 zł; 

3. Aktualną kwotę dotacji dla pozycji od 29 do 33 przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

rok 2017 

Termin 

realizacji 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 185 osób  

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 

29 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  

z Kryzysami 

Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń” 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla około  

185 osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu 

zamieszkania 

198.641,44 
01.01.2015 - 

31.12.2017 



30 
Fundacja „Autyzm bez 

Tabu” 
„Życie bez barier” 154.190,00 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

31 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

Autystycznym 

„ŻYĆ RAZEM”  

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi - mieszkańców 

Miasta Gdańska 

801.094,96 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

32 

Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło  

w Gdańsku 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania 

(Gdańsk  

ul. Stanisława Dąbka 6) 

179.487,60 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

33 

Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło  

w Gdańsku 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania 

62.086,00 
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 


