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Uchwała Nr  XLI/993/13 

Rady Miasta Gdańska 

 dnia  31 października 2013 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” 
 
Na podstawie art. 18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz.594 i poz. 645), art. 5a ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, zm. Z 2011 r. 

Dz. U. Nr112, poz.654, Dz. U. Nr 149, poz.887, Dz. U. Nr 205, poz.1211, Dz. U. Nr 208, poz.1241, Dz. U. Nr 209, poz.1244, Nr 232, 

poz.1378)    

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Załączniku do Uchwały Nr XLII/980/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września  

2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2014”, w Rozdziale V – Przedmiot współpracy – priorytetowe obszary 

i zadania, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 5 ust. 1 pkt 1),  kwotę 29.216.417 zł, zastępuje się kwotą 28.259.380 zł; 

2. W § 5 ust. 1 pkt 3),  kwotę 2.481.000 zł, zastępuje się kwotą 2.370.592 zł; 

3. W § 5 ust. 1 pkt 3),  ppkt 2, otrzymuje brzmienie: 

„2.  w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi –  1.857.592 zł:   

a) Obszar 1 Profilaktyka: profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna, w 

tym wsparcie rodziców; działania alternatywne; interwencja profilaktyczna –  

375.000 zł 

b) Obszar 2 Prewencja: prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych 

w Gdańsku; dofinansowanie działalności Noclegowni niskoprogowej;  

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym  – 1.080.000 zł.  

c) Obszar 3 Interwencja zdrowotna: zapewnienie pomocy terapeutycznej; 

specjalistycznej; socjoterapii i pomocy rodzinie – 172.592 zł. 

d)  Obszar 4 Integracja społeczna i zawodowa: wsparcie działalności CIS; wsparcie 

działalności klubów abstynenta – 230.000 zł. 

e) Obszar 5 Współpraca międzysektorowa: użyczenie samochodów osobowych 

będących własnością Gminy Miasta Gdańska dla organizacji pozarządowych 

realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych – bezkosztowo”.   

4. W § 5 ust. 1 pkt 7),   kwotę  3.435.000 zł, zastępuje się kwotą  2.367.280 zł; 

5. W § 5 ust. 1 pkt 13),   kwotę  60.000 zł, zastępuje się kwotą  100.000 zł; 

6. W § 5 ust. 1 pkt 14),   kwotę  20.000 zł, zastępuje się kwotą  10.000 zł; 

7. W § 5 ust. 1 pkt 15),   kwotę  204.000 zł, zastępuje się kwotą  194.000 zł oraz dodaje się 

pkt 4. o treści: ”Organizacja wolontariatu na rzecz ochrony zwierząt”; 

8. W § 5 ust. 1 pkt 16),   kwotę  67.000 zł, zastępuje się kwotą  65.000 zł; 

9. W § 5 ust. 1 pkt 17),   kwotę  515.000 zł, zastępuje się kwotą  475.000 zł; 
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§ 2  

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 

 

Bogdan Oleszek 
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Uzasadnienie 

 

W załączniku do Uchwały Nr XLII/980/13 RMG z dn. 26.09.2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”, w § 5 

określono m.in. przedmiot współpracy, obszary i zadania publiczne wskazane do wsparcia 

z budżetu Miasta w ramach otwartych konkursów ofert, ze wskazaniem przeznaczonych na 

ten cel kwot.  Projekt niniejszej uchwały wprowadza zmiany w zakresie przeznaczonych na te 

cele środków finansowych w 8 priorytetowych obszarach, po dokonaniu korekt budżetowych.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Wnioskodawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia Radcy Prawnego: 

 
 


