
ZARZĄDZENIE NR 1519/18
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 
2019 zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432), 
art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm.: poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432), art. 17 ust. 2 pkt 3 oraz 
art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) 
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 2018 r. poz. 450, zm.: poz. 650; poz. 723; poz. 1365), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2018 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1268/18 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lipca 2018 r., w oparciu o wyniki prac Komisji 
Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 1465/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
20 sierpnia 2018 r.

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

Lp. Tytuł oferty/Oferent
Termin 

realizacji 
zadania

Dotacja [zł] 
na 2018 rok

Dotacja [zł] 
na 2019 rok

I. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków 
rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania 

pomocy w formie opieki wytchnieniowej od poniedziałku do piątku.

1
„Chwyć oddech” 

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz 
Wszystko”

01.09.2018 -
31.12.2018 44.200,00 -

II. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków 
rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania 

pomocy w formie opieki wytchnieniowej w soboty.

2
Opieka wytchnieniowa w soboty 
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości 

i Rehabilitacji

01.09.2018 -
31.12.2018 16.200,00 -

III. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie – poradnictwo specjalistyczne, terapia 
rodzin, terapia par, terapia dzieci/młodzieży.

3

„Poradnia Rodzinna” Kompleksowe 
wsparcie dla rodzin w kryzysie - 

poradnictwo specjalistyczne, terapia 
rodzin, terapia par, terapia 

indywidualna dorosłych, dzieci 
i młodzieży 

Polskie Towarzystwo 
Psychotraumatologii

01.09.2018 -
31.12.2018 35.000,00 -
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4

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia 
Rodzin „Przyjazna Dłoń”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna 

Dłoń”

01.09.2018 -
31.12.2018 35.000,00 -

IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy 
zastępczej.

5

Prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla 2 osób, 

wychowanków pieczy zastępczej 
Fundacja Na Rzecz Dziecka 
i Rodziny FASCYNACJE

01.12.2018 -
31.12.2019 8.000,00 31.200,00

V. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 6 osób, wychowanków pieczy zastępczej.

6
Mieszkanie Wspomagane Fundacji 

Obudź Nadzieję 
Fundacja Obudź Nadzieję

01.11.2018 -
31.12.2019 11.918,00 71.508,00

§ 3. Warunkiem zlecenia realizacji zadania 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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