
ZARZĄDZENIE NR 337/18
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 
2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm.: poz. 2232, zm.: z 2018 r. poz. 130), 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, zm.: z 2018 r. poz. 130 ), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 21a 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) 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.  Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, 
ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
29 stycznia 2018 r., w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem 
Nr 307/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2018 r.

§ 2.  W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmioty uprawnione i przyznano 
kwotę dotacji na realizację zadania:

L.p. Tytuł oferty/Oferent
Termin 

realizacji 
zadania

Dotacja [zł] 
na 2018 rok

Dotacja [zł] 
na 2019 rok

Dotacja [zł] 
na 2020 rok

I. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
(rehabilitacji) dla około 40 osób

1

Świadczenie 
specjalistycznych 

usług opiekuńczych 
w miejscu 

zamieszkania 
(rehabilitacji) dla 

około 40 osób 
Gdańska Fundacja 
Rehabilitacyjno-

Szkoleniowa 
„ACTIV”

01.03.2018
31.12.2020 150.000,00 150.000,00 150.000,00

II. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 
320 mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7, którzy z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 
a są jej pozbawieni

2

Świadczenie usług 
opiekuńczych 

w miejscu 
zamieszkania dla 

około 
320 mieszkańców 

Gdańska 

01.03.2018
31.12.2020 1.566.258,07 1.879.297,68 1.879.297,68
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z rejonu Centrum 
Pracy Socjalnej nr 

1 i 7 
Gdańska Spółdzielnia 

Socjalna
III. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla 15 osób z zaburzeniami 

psychicznymi

3

Prowadzenie 
Centrum Integracji 

Społecznej dla 
15 osób 

z zaburzeniami 
psychicznymi 

Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie

01.03.2018
31.12.2020 413.100,00 388.800,00 259.200,00

IV. Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli 
oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach

4

Rozwój ekonomii 
społecznej poprzez 

prowadzenie punktu 
odbioru i renowacji 
mebli oraz wsparcie 

pracami 
porządkowymi 

w mieszkaniach. 
„MEBLE OD 

SERCA” 
Gdańska Spółdzielnia 

Socjalna

01.03.2018
31.12.2018 99.910,00 0,00 0,00

§ 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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

/-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

GDAŃSKA
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