
ZARZĄDZENIE NR 505/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zabezpieczenie 3 miejsc 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta 
Gdańska”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 2018 r. 
poz. 1508, zm.: poz. 1693; poz. 2192; poz. 2354; poz. 2529, zm.: z 2019 r. poz. 271) 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, 
zm.: z 2019 r. poz. 37), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 
2019 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zabezpieczenie 
3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta 
Gdańska”, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 305/19 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 28 lutego 2019 r. w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej 
zarządzeniem Nr 402/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2019 r.

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

Lp. Tytuł oferty/Oferent
Termin 

realizacji 
zadania

Kwota 
dotacji na 
2019 rok

Zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na 
terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot 

prowadzący placówkę

1 Dom nad Potokiem - 3 miejsca 
Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”

08.04.2019 - 
31.12.2019 111.775,00

§ 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.
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z up.
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