
ZARZĄDZENIE NR 1676/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 
2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego 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; poz. 1696), 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, zm.: poz. 1622; poz. 1690) 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. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2019 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy 
Gdańska, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 1517/19 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 18 września 2019 r., w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej 
zarządzeniem Nr 1642/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 października 2019 r.

§ 2. W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmiot uprawniony i przyznano kwotę 
dotacji na realizację zadania:

Lp. Tytuł oferty/Oferent
Termin 

realizacji 
zadania

Dotacja [zł] 
na 2019 rok

Dotacja [zł] 
na 2020 rok

Prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu C dla osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w szczególności dla osób 

z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

1
SENIOR EXPERT 

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości 
i Rehabilitacji

23.10.2019 - 
31.12.2020 273 390,00 zł 841 200,00 zł

§ 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.
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