
ZARZĄDZENIE NR 2162/17
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w latach 2018 - 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 2017 r. poz. 1875, 
zm.: poz. 2232), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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, zm.: poz. 1292; poz. 2217), art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 1 pkt 6, 
art. 19 pkt 11, art. 15 pkt 5, art. 19 pkt 16, art. 46, w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, zm.: poz. 1985) 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. 60; poz. 573; poz. 1909), zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:
1) część IX Termin i tryb rozpatrzenia ofert otrzymuje brzmienie:

„Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 
29 grudnia 2017 roku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 
1A przez Komisję Konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdańska.Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję 
Konkursową, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje. Decyzja 
Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.”;

2) część XII Harmonogram prac komisji konkursowej otrzymuje brzmienie:
„1.  Komisja Konkursowa, powołana na mocy odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdańska, po wstępnej ocenie oferty, pod względem formalnym i merytorycznym przez 
pracowników Organizatora, dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert 
oraz podziału środków na realizację zadań najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 r.

2. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi 
Miasta Gdańska.

3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Prezydent Miasta Gdańska. 
W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Prezydenta.”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

/-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

GDAŃSKA
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