
Zarządzenie Nr 404/19 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 22 marca 2019 r.   
 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych 

warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta 

Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” przez podmioty niezaliczone do 

sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 

poz.506 ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 

450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37),  w związku z  § 7-12  załącznika do Uchwały nr LVII/1728/18 Rady Miasta Gdańska z 

dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” 

zarządza się,  co następuje: 

 

§1.W Załączniku do  Zarządzenia Nr 1913/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

21 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, 

określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2019” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W punkcie 9 tabeli „Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi  na   rok  2019”  datę  „22 marca 2019 r.”   zastępuje   się   datą  

„19 kwietnia 2019 r.”  

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  

z up.  

/-/ Piotr Kowalczuk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA   



Uzasadnienie: 

 

Zmiana przedmiotowego Zarządzenia spowodowana jest koniecznością przedłużenia 

terminu rozpatrzenia Otwartego konkursu ofert w związku z awarią serwera 

elektronicznego generatora ofert „witkac.pl” uniemożliwiającą przeprowadzenie 

posiedzenia Komisji Konkursowych w uprzednio planowanym terminie.  

 

 

 

 

Wnioskodawca: 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia Radcy Prawnego: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: 

Michał Pielechowski 

(imię i nazwisko) 

Podpis ………………. 

 


