
ZARZĄDZENIE NR 666/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach
2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej

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 2019 r. poz. 688), zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2019-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonego na podstawie zarządzenia 
Nr 427/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2019 r, w oparciu o wyniki prac 
Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 598/19 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 19 kwietnia 2019 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

Kwota dotacji 
na 2019 rok

Kwota dotacji 
na 2020 rok

Zadanie I. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych

1.

„Własny Kąt” prowadzenie 
mieszkania wspomaganego dla 

dwóch osób starszych
Gdańska Fundacja „I Ty Możesz 

Wszystko”

01.05.2019 - 
31.12.2020 15.838,00 23.758,00

Zadanie II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Mieszkania 
rozproszone ze wsparciem”

1

FOKUS-gdańskie mieszkania 
rozproszone ze wsparciem

Fundacja Oparcia Społecznego 
Aleksandry FOSA

06.05.2019 - 
31.12.2020 58.880,00 88.320,00

2

Samodzielność od nowa - 
wsparcie osób w mieszkaniach 
wspomaganych, rozproszonych 

na terenie miasta Gdańska
Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Gdańskie

01.05.2019 -
31.12.2020

0,00 0,00

Zadanie III. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego 
Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 - 2023

1. Lokalnie Innowacyjnie 
Naturalnie Angażująco

01.05.2019 -
31.12.2019

50.000,00 -
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Pomorskie Forum Na Rzecz 
Wychodzenia z Bezdomności

§ 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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