
ZARZĄDZENIE NR 962/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 czerwca 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 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 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; poz. 752), 
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 2019 r. poz. 1111) 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 podmiotowi uprawnionemu do 
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r., określonemu w § 2 poz. 73 
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, zmienionego zarządzeniem Nr 733/19 z dnia 14 maja 2019 r., zarządzeniem 
Nr 798/19 z dnia 23 maja 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 864/19 z dnia 5 czerwca 2019 r.

2. Aktualną kwotę dotacji na 2019 rok dla pozycji 73 przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwa podmiotu Aktualna nazwa 
zadania

Przyznana 
kwota 

dotacji [zł] 
na rok 2019

Termin 
realizacji

Zapewnienie dowozu posiłków do miejsca zamieszkania

73. Gdański Komitet 
Obywatelski

„Pomocna Dłoń 2018 -
obiadek dla babci

i dziadka”
318.905,00

01.06.2018 
-

31.05.2021
§ 2. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji, w wysokości określonej 

w § 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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

/-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

GDAŃSKA

Strona 1




