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ZARZĄDZENIE NR 1895/18 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2018, 2019, 2020 zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz 

Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, zm.: poz. 1000, 1349, 1432), art. 2, art.13 pkt 3 art. 14 ust. 1 i 

art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018, poz. 1492), oraz pkt VII – cel 

operacyjny nr 3, pkt VIII – cel operacyjny nr 4, pkt X – cel operacyjny nr 6  załącznika do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. 

U. 2016 poz. 1492), Uchwały nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r., Uchwały Nr 

XXXIII/914/17 RMG z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia  

i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020, Uchwały nr XL/1117/17 z dnia 05 czerwca 

2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020”,  

zarządza się co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań w latach 2018, 2019, 2020 z zakresu zdrowia publicznego  

w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 

– 2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020. 

§ 2. Na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach niniejszego konkursu  przeznacza się 

środki w wysokości 240 000,00 PLN, słownie: dwieście czterdzieści tysiące złotych, w tym: 

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2018 wynosi  

80 00,00 zł (słownie: osiemdziesiat tysiące złotych), 

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2019 wynosi  

80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2020 wynosi  

80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 3. 1. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

2. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

3. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

4. Wzór Karty Oceny oferty stanowi złącznik nr 4 do Zarządzenia. 

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia. 

6. Wzór zaktualizowanego harmonogramu stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

7. Wzór zaktualizowanego kosztorysu stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia. 

8. Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz stanowi załącznik Nr 8 do 

Zarządzenia. 

9. Wzór oświadczenia, wymaganego od Realizatora w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14  RODO stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia. 
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10. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 10 do Zarządzenia. 

11. Szczegółowy Program pomocy psychologicznej w zakresie zdrowia prokreacyjnego w ramach 

Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska, zawierający plan skutecznych, bezpiecznych i 

uzasadnionych działań, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie zdefiniowanych celów stanowi 

załącznik nr 11 do Zarządzenia. 

12. Ankiety do realizacji programu, wskazane w pkt. 11 stanowią załączniki nr 12.1 

i 12.2 do Zarządzenia. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się: 

1) w systemie informatycznym witkac.pl, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, 

3) na stronie internetowej Gminy Miasta Gdańska - Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

4) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
z up. 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
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