
ZARZĄDZENIE NR 1419/17
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami 
są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów 
żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa 
dla rodzin

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; poz. 935), 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; poz. 935), art. 17 ust. 2 pkt 3a i 4, art. 48b, 
pkt 4 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. 2016 r. poz. 930, zm.: poz. 1583; poz. 1948; poz. 2174, zm.: z 2017 r. poz. 777; 
poz. 1292), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, zm.: poz. 1292), 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 zadań 
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których 
adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów 
żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 
rodzin, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1131/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
6 lipca 2017 r. w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem 
Nr 1232/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 lipca 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

Termin 
realizacji

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2017 rok

I. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 
28 rodzin z dziećmi

1

Towarzystwo 
Wspierania 

Potrzebujących 
„Przystań”

Prowadzenie 
specjalistycznego, 

interdyscyplinarnego 
poradnictwa dla co najmniej 
8 rodzin z dziećmi – „Razem 

w przyszłość”

10.08.2017 - 
31.12.2017 34.285,00

2
Fundacja - Pomorskie 

Centrum 
Psychotraumatologii

Harmonia – program dla 
rodzin

10.08.2017 - 
31.12.2017 42.857,00

II. Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych dla osób 
potrzebujących

1
Związek Stowarzyszeń 

Bank Żywności 
w Trójmieście

Bank Żywności w Trójmieście 
wsparciem dla potrzebujących 

mieszkańców Gdańska

10.08.2017 - 
31.05.2020 10.616,00
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2

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 

Pomorski Zarząd 
Wojewódzki 
w Gdańsku

„Pomoc żywnościowa dla 
potrzebujących mieszkańców 

Gdańska”

10.08.2017 - 
31.05.2020 5.309,00

§ 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

/-/ Paweł Adamowicz
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