
ZARZĄDZENIE NR 1373/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 
2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: poz. 1309), 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. 19 ust. 1 w zw. 
z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507) 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, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, 
ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 1155/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
29 lipca 2019 r., w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem 
Nr 1327/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 sierpnia 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

Dotacja [zł] 
na 2019 rok

Dotacja [zł] 
na 2020 rok

I. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej i/lub poradnictwa 
specjalistycznego.

1

Gdańskie Domówki
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Gdańsku

01.09.2019 
31.12.2019 62.000,00 0,00

II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego poprzez 
zabezpieczenie 2 miejsc w ośrodku wsparcia.

2

Całodobowa przystań w PSONI
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Gdańsku

01.10.2019 
31.12.2019 7.200,00 0,00

III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców 
Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a są jej pozbawione.

3

Świadczenie usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania dla 

mieszkańców Gdańska - rejon 
CPS 2 i 4. Edycja 2019

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

01.09.2019 
31.12.2019 116.899,00 0,00

4

Świadczenie usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania dla 

mieszkańców Gdańska - rejon 
CPS 1 i 7. Edycja 2019

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

01.09.2019 
31.12.2019 255.751,00 0,00
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IV. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
(rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska.

5

Świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych (rehabilitacja) 

w miejscu zamieszkania, zgodnie 
z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, 

dla osób biorących udział 
w programie „Usługi opiekuńcze dla 
osób niepełnosprawnych” - edycja 

2019
Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-

Szkoleniowa „ACTIV”

01.09.2019 
31.12.2019 27.390,00 0,00

V. Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.

6

Prowadzenie punktu dystrybucji 
wsparcia żywnościowego w ramach 
POPŻ 2014-2020, Podprogram 2019
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności

w Trójmieście

01.11.2019 
30.06.2020 6.771,00 29.000,00

§ 3. Warunkiem zlecenia realizacji zadań 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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