
ZARZĄDZENIE NR 2177/17
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 21 grudnia 2017 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 2018 roku

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. 17 ust. 1 pkt 3, 11, 14 art. 17 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 2017 r. poz. 1769, zm.: poz. 1985), 
art. 6 ust. 1, art. 6 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, zm.: poz. 1292; poz. 2217) 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.  Przyznaje się dotacje podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy 
społecznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2018 roku, wybranym na podstawie:
1)  zarządzenia Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których 
adresatami są mieszkańcy Gdańska, ze zm. (tabela w § 2 - lp.: 22, 36 - 41);
2)  zarządzenia Nr 2014/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których 
adresatami są mieszkańcy Gdańska (tabela w § 2 - lp.: 1 – 10, 12 – 13, 16);
3)  zarządzenia Nr 220/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których 
adresatami są mieszkańcy Gdańska (tabela w § 2 - lp.: 1);
4)  zarządzenia 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 (tabela w § 2 – lp.: 1-9);
5)  zarządzenia Nr 1280/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 sierpnia 2017 r. w  sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu 
pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska „Wsparcie społeczne 
uczestników projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” 
realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 (tabela w § 2 - lp.: 1);
6)  zarządzenia 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 
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specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin (tabela w § 2 - lp.: 1 - 2 dla 
zadnia nr II Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych dla osób 
potrzebujących).

§ 2.  Wykaz podmiotów wraz z kwotami przyznanych dotacji na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w roku 2018:

L.p. Nazwa podmiotu Aktualna nazwa zadania

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
rok 2018

Termin 
realizacji

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc

1 Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę

Prowadzenie ośrodka 
interwencji kryzysowej wraz 

z hostelem na 10 miejsc – 
Centrum Interwencji 

Kryzysowej Fundacji Dzieci 
Niczyje w Gdańsku

178.518,92 01.01.2016 - 
31.05.2018

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla 127 osób starszych, 
przewlekle somatycznie chorych, w tym dla 1 osoby kierowanej w trybie 

interwencyjnym

2 Fundacja „Domus 
Vitae”

Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domu pomocy 
społecznej dla 28 osób 

starszych

270.000,00 01.01.2016 - 
31.05.2018

3 Stowarzyszenie Domu 
Opieki „Złota Jesień”

Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domu pomocy 
społecznej dla 41 osób 
starszych, przewlekle 

somatycznie chorych, w tym 
jednej osoby kierowanej
w trybie interwencyjnym

635.500,00 01.01.2016 - 
31.05.2018

4 Gdańska Fundacja 
Dobroczynności

Prowadzenie i zapewnienie 
8 miejsc w domu pomocy 

społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie 

chorych

124.000,00 01.01.2016 - 
31.05.2018

5

„CARITAS” 
Archidiecezji Gdańskiej 

Organizacja Pożytku 
Publicznego

Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domu pomocy 
społecznej dla 50 osób 

starszych, w tym 20 osób 
przewlekle somatycznie 

chorych

775.000,00 01.01.2016 - 
31.05.2018

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 kobiet i dziewcząt 
niepełnosprawnych intelektualnie

6

Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek 
Apostolstwa 

Katolickiego Prowincja 
Polska

Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domu pomocy 
społecznej dla 58 kobiet

i dziewcząt 
niepełnosprawnych 

intelektualnie

1.015.000,00 01.01.2016 - 
31.05.2018

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku 
wsparcia
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7

Stowarzyszenie na 
Rzecz Bezdomnych 

Dom Modlitwy 
„AGAPE”

w Borowym Młynie

AGAPE - bezpieczną 
przystanią 110.250,00 01.01.2016 - 

31.05.2018

Zabezpieczenie miejsc w mieszkaniach chronionych dla 22 usamodzielnianych 
wychowanków, w lokalach znajdujących się w zasobach miasta Gdańska

8 Fundacja dla Rodziny 
„Ogniska Nadziei”

Prowadzenie mieszkania 
chronionego dla

10 usamodzielnianych 
wychowanków, w lokalu 

znajdującym się w zasobach 
miasta Gdańska przy
ul. Ks. Józefa Zator-

Przytockiego 4

81.000,00 01.01.2017 - 
31.12.2019

9 Fundacja „Obudź 
Nadzieję”

Zabezpieczenie 12 miejsc
w mieszkaniu chronionym 

dla usamodzielnianych 
wychowanków

97.200,00 01.01.2017 - 
31.12.2019

Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego 
na terenie miasta Gdańska w lokalu znajdującym się w zasobach miasta Gdańska

10 Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznych „Dom pod Cyprysami” 626.600,00 01.01.2017 - 

31.12.2019
Zabezpieczenie 67 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska w lokalach wynajętych na otwartym rynku 
przez podmiot prowadzący placówkę

11 Fundacja dla Rodziny 
„Ogniska Nadziei” „Dom nad Potokiem” 519.800,00 01.01.2017 - 

31.12.2019

12 Fundacja dla Rodziny 
„Ogniska Nadziei” „Dom pod Azaliami” 660.200,00 01.01.2017 - 

31.12.2019

13 Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznych „Dom przy Gościnnej” 660.200,00 01.01.2017 - 

31.12.2019

14 Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznych „Dom pod Irysami” 660.200,00 01.01.2017 - 

31.12.2019

15 Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznych „Dom nad Jarem” 660.200,00 01.01.2017 - 

31.12.2019
Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 

osób oczekujących na dom pomocy społecznej

16 Gdańska Spółdzielnia 
Socjalna

Usługi asystenta osobistego 
osoby z zaburzeniami 

psychicznymi
121.590,00 01.01.2017 - 

31.05.2018

Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących 
mieszkańców Gdańska

17
Polski Związek 

Niewidomych Okręg 
Pomorski

„Chcemy wiedzieć i umieć” 50.000,00 01.01.2017 - 
31.05.2018

Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 60 osób starszych 
dziennie

18
Stowarzyszenie 

Gdański Komitet 
Obywatelski

„Pomocna Dłoń 2017 - 
Obiadek dla babci 

i dziadka”
108.768,00 01.01.2017 - 

31.05.2018

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 5 osób przewlekle 
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somatycznie chorych, w wieku starszym, kierowanych w trybie interwencyjnym

19 Stowarzyszenie Dom 
Opieki „Złota Jesień”

Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domu pomocy 

społecznej dla osób 
starszych przewlekle 
somatycznie chorych, 
kierowanych w trybie 

interwencyjnym

77.500,00 01.01.2017 - 
31.05.2018

Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)

20
Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie

Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznych 390.000,00 01.01.2017 - 

31.12.2019

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla co najmniej 50 osób stosujących 
przemoc w rodzinie

21

Towarzystwo 
Wspierania 

Potrzebujących 
„PRZYSTAŃ”

Program korekcyjno -
edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc 

domową „Zacznij od siebie”

45.000,00 15.02.2017 - 
31.12.2019

Zabezpieczenie 14 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności 
z zaburzeniami psychicznymi, w 5 mieszkaniach wspomaganych, w tym 

w 2 mieszkaniach chronionych

22
Fundacja Rozwoju 

Integracji Społecznej 
AKCES

Zabezpieczenie 2 miejsc dla 
osób

z niepełnosprawnościami,
w szczególności
z zaburzeniami 
psychicznymi,
w 1 mieszkaniu 
wspomaganym

13.000,00 01.06.2017 - 
31.05.2018

23 Stowarzyszenie 
„Wspólnota Serc”

Mieszkanie chronione przy 
ulicy Kisielewskiego 12
w Gdańsku dla 4 osób

w szczególności
z zaburzeniami 

psychicznymi prowadzone 
przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Serc”

26.000,00 01.06.2017 - 
31.05.2018

24

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób
z Kryzysami 

Psychicznymi 
„Przyjazna Dłoń”

Prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla 3 osób 
chorujących psychicznie

19.500,00 01.06.2017 - 
31.05.2018

25
Fundacja Oparcia 

Społecznego 
Aleksandry FOSA

„Wysepka” 13.000,00 01.06.2017 - 
31.05.2018

26

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło

w Gdańsku

Prowadzenie mieszkania 
chronionego dla 3 osób 19.500,00 01.06.2017 - 

31.05.2018

Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
27 Fundacja Oparcia Prowadzenie punktu 67.300,00 01.06.2017 - 
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Społecznego 
Aleksandry FOSA

wsparcia środowiskowego 
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi „PWŚ przy 
Szopenie”

31.05.2018

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

28 Stowarzyszenie 
„Wspólnota Serc”

Prowadzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego 54.200,00 01.06.2017 - 

31.05.2018
Prowadzenie mediacji rodzinnych dla co najmniej 10 rodzin

29 Stowarzyszenie Rodzin 
Pelikan

Mediacje rodzinne
w PELIKANIE 10.000,00 01.06.2017 - 

31.05.2020
Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej

30 Gdański Komitet 
Obywatelski Pomocna Dłoń - 2017 414.270,00 01.06.2017 - 

31.05.2020
„Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem 

przy ul. Dolne Młyny” realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa 
Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023

31

Fundacja Społecznie 
Bezpieczni,

oraz Fundacja dla 
Rodziny „Bezpiecznik”

DOM EKOLOGICZNY
Z MIESZKANIAMI ZE 

WSPARCIEM PRZY
UL. DOLNE MŁYNY

180.000,00 10.08.2017 - 
31.12.2018

Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych dla osób 
potrzebujących

32
Związek Stowarzyszeń 

Bank Żywności
w Trójmieście

Bank Żywności
w Trójmieście wsparciem 

dla potrzebujących 
mieszkańców Gdańska

23.450,00 10.08.2017 - 
31.05.2020

33

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Pomorski 
Zarząd Wojewódzki

w Gdańsku

„Pomoc żywnościowa dla 
potrzebujących 

mieszkańców Gdańska”
11.725,00 10.08.2017 - 

31.05.2020

§ 3.  Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie aneksu do umowy 
o realizację zadania publicznego wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym 
do kwoty przyznanej dotacji pomiędzy organizatorem konkursu a podmiotem wybranym do 
realizacji zadania.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdańska

/-/ Paweł Adamowicz
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