
ZARZĄDZENIE NR 345/20 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 13 marca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie 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. 1571; 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. 1571; poz. 1815), art. 17 ust. 1 pkt 12, 
art. 17 ust. 2 pkt 3 - 4 w związku z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, zm.: poz. 1622; poz. 1690; poz. 1818; poz. 2473), 
art. 93 ust. 2 w związku 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; poz. 1818) 
w zw. z art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm.: poz. 1570, 
zm.: z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się termin realizacji zadania i wysokość dotacji celowej udzielonej 
podmiotowi uprawnionemu na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonemu w § 2 
poz. 22 zarządzenia 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, zmienionego zarządzeniem Nr 2061/19 z dnia 
30 grudnia 2019 r. 

2. Aktualną termin realizacji zadania oraz kwotę dotacji na 2020 rok dla pozycji 
22 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Tytuł oferty/Oferent 
Termin 

realizacji 
zadania 

Dotacja [zł] 
na 2020 

rok 

Dotacja [zł] 
na 2021 rok 

Dotacja [zł] 
na 2022 rok 

XVI. Zabezpieczenie 98 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska 

22. 
Dom nad Jasieniem 

Fundacja Dla Rodziny 
„Ogniska Nadziei” 

16.03.2020 - 
31.12.2022 617 839,00 777 800,00 777 800,00 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  
 z up. Prezydenta Miasta Gdańska 

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 
 

/-/ Piotr Kowalczuk 




