
ZARZĄDZENIE NR 1533/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 20 września 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, 
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. 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. z 2019 r. poz. 1507), 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, 
zm.: poz. 1570), 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. 51 - 53 oraz 
poz. 55 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., zarządzeniem Nr 864/19 z dnia 5 czerwca 
2019 r., zarządzeniem Nr 962/19 z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 1320/19 z dnia 
16 sierpnia 2019 r.

2. Aktualną kwotę dotacji na 2019 rok dla pozycji 51 - 53 oraz poz. 55 przedstawia 
poniższa tabela:

Lp. Nazwa podmiotu Aktualna nazwa zadania

Przyznana 
kwota 

dotacji [zł] 
na 2019 rok

Termin 
realizacji

51. Gdańska Spółdzielnia 
Socjalna

Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla około 1180 
mieszkańców Gdańska 
którzy z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych 
osób a są jej pozbawione 

2 616 119,00
01.01.2018 

- 
31.12.2020

52. Polski Komitet 
Pomocy Społecznej

Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla 
mieszkańców Gdańska 

skierowanych z CPS 6 i 9

1 776 163,00
01.01.2018 

- 
31.12.2020



53. Polski Komitet 
Pomocy Społecznej

Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla 
mieszkańców Gdańska
z rejonu CPS 3, 5 i 8

2 370 547,00
01.01.2018 

- 
31.12.2020

55. Gdańska Spółdzielnia 
Socjalna

Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla około

320 mieszkańców Gdańska 
z rejonu Centrum Pracy 

Socjalnej 1 i 7

3 112 860,00
01.03.2018 

- 
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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

/-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

GDAŃSKA




