
ZARZĄDZENIE NR 733/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 14 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 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 3, 11, 14 art. 17 ust. 2 pkt 3, 4, 
art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 6, art. 19 pkt 2, 10, 11, 12, 16 w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508, zm.: poz. 1693; poz. 2192; 
poz. 2354; poz. 2529, zm.: z 2019 r. poz. 271; poz. 730), art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390 zm.: z 2019 r. poz. 730), art. 10 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 998, zm.: poz. 1076; poz. 1544, zm.: z 2019 r. poz. 730) 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. 1. Zmienia się wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotom uprawnionym do 
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r., określonym w § 2 poz. 29 i 33 
zarządzenia Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w 2019 roku.

2. Aktualną kwotę dotacji na 2019 rok dla pozycji 29 i 33 przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwa podmiotu Aktualna nazwa zadania

Przyznana 
kwota 

dotacji [zł] 
na 2019 rok

Termin realizacji

29.
Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości 
i Rehabilitacji

„Środowiskowy Dom 
Samopomocy Reja” 459.804,40 01.01.2018 – 

31.12.2020

33. Fundacja „Sprawni 
Inaczej”

Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Żagiel” 375.487,60 01.01.2018 – 

31.12.2020
§ 2. Warunkiem przekazania podmiotom uprawnionym dotacji, w wysokości określonej 

§ 1 ust. 2, jest zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 
wraz z kosztorysem realizacji zadania na 2019 rok dostosowanym do aktualnej kwoty dotacji 
pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem uprawnionym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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