
ZARZĄDZENIE NR 2061/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 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; poz. 1696; poz. 1815), 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, zm.: poz. 1815), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 21a 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) art. 10 ust. 1 i 3 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, zm.: poz. 924) 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. W zarządzeniu Nr 2020/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań 
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których 
adresatami są mieszkańcy Gdańska, w § 2 wprowadza się sprostowanie błędu pisarskiego dla 
pozycji 27, 29 i 31.

Lp. Tytuł oferty/Oferent
Termin 

realizacji 
zadania

Dotacja 
[zł] na 

2020 rok

Dotacja 
[zł] na 

2021 rok

Dotacja 
[zł] na 

2022 rok
XVIII. Zabezpieczenie 18 miejsc dla wychowanków pieczy zastępczej, 

w 3 mieszkaniach wspomaganych

27.

Prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla 6 osób, 

wychowanków pieczy 
zastępczej 

FUNDACJA NA RZECZ 
DZIECKA I RODZINY 

FASCYNACJE

01.01.2020 - 
31.12.2022 62 700,00 65 100,00 67 500,00

XIX. Zabezpieczenie 14 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności 
z zaburzeniami psychicznymi, w 6 mieszkaniach wspomaganych, w tym 

w 3 mieszkaniach chronionych wspieranych

29.

Prowadzenie mieszkań 
chronionych na „Kisiela” 
Stowarzyszenie „Wspólnota 

Serc”

01.01.2020 - 
31.12.2021 70 560,00 74 860,00 0,00



31.

Prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla 3 osób 
chorujących psychicznie 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Kryzysami Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń”

01.01.2020 - 
31.12.2021 56 319,96 56 319,96 0,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

/-/ Piotr Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

GDAŃSKA




