
ZARZĄDZENIE Nr 1979/17 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 16 listopada 2017 r. 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia 

publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których 

adresatami są mieszkańcy Gdańska 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

oraz art. 2 pkt 2, 3, 5 i 9 w zw. z art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, zm.: z 2016 r.  

poz. 2003), art. 18 ust. 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, zm.: poz. 1292), § 1 uchwały 

Nr XXXII/888/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego 

Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020, zmienionej 

uchwałą nr XLI/1145/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w roku 

2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 

2. Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 

2018 wynosi 2.531.400,00 zł. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

3. Wzór Karty Oceny oferty stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wzór sprawozdania częściowego stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

6. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji: 

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Organizatora konkursu; 

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Organizatora konkursu; 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Organizatora 

konkursu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


