
ZARZĄDZENIE NR 1204/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących 
zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są 
mieszkańcy Gdańska 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. 2 pkt 2, 3, 5 i 9 w zw. z art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz 
art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492,
 zm.: z 2019 r. poz. 447), § 1 uchwały Nr XXXII/888/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 
19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Miasta Gdańska na lata 2017 - 2020, zmienionej uchwałą Nr XLI/1145/17 z dnia 29 czerwca 
2017 r., uchwałą Nr XLVI/1386/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. i uchwałą Nr LV/1617/18 z dnia 
28 czerwca 2018 r. oraz uchwały Nr LVII/1726/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019, zmienionej 
uchwałą Nr IX/161/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz § 1 uchwały 
Nr XXIV/665/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023, zarządza się,
co następuje:

§ 1. Zmienia się wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi uprawnionemu, 
określonemu w § 2 zarządzenia Nr 836/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu 
zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

§ 2. Aktualną kwotę dotacji na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp. Tytuł oferty/Oferent Termin realizacji 
zadania

Kwota dotacji
na 2019 rok

1.
Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa 

pomoc pod jednym dachem
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

01.06.2019 -
31.12.2019 184.600,00

§ 3. Warunkiem przekazania podmiotowi uprawnionemu dotacji, w wysokości 
określonej w § 2, jest zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego wraz 
z dostosowaną ofertą i kosztorysem rzeczowo-finansowym do aktualnej kwoty dotacji 
pomiędzy Ogłaszającym konkurs a podmiotem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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z up.
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