
ZARZĄDZENIE NR 2186/17
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia 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, 
zm.: poz. 2232) oraz art. 2, 3, 5 i 9 w zw. z art. 13 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), 
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; poz. 2219), § 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, zarządza się, 
co następuje:

§ 1.  Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Zadania 
III (Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 
8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy) oraz Zadania IV 
(Streetworking w środowisku osób bezdomnych), w ramach 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 dla ogłoszonego na 
podstawie zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r., 
zmienionego zarządzeniem Nr 2128/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2017 r., 
w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 2112/17 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2017 r.

§ 2.  W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmioty uprawnione i przyznano 
kwotę dotacji na realizację w roku 2018 zadań:

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu kwota dotacji 
w roku 2018

Zadanie III. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co 
najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy

1

Towarzystwo 
Wspierania 

Potrzebujących 
„Przystań”

Prowadzenie specjalistycznego, 
interdyscyplinarnego poradnictwa dla co 
najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których 

występuje problem alkoholowy.

40.000,00

Zadanie IV. Streetworking w środowisku osób bezdomnych

2
Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie

Zadanie IV Streetworking w środowisku 
osób bezdomnych 101.202,00
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§ 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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

/-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

GDAŃSKA
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