
 

 

ZARZĄDZENIE NR 832/21 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia 

publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 

rok 2021 

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. 2020 poz. 713, 1378), art. 2 pkt. 2,3,4,8,10, art.13 pkt 3 art. 14 ust. 1  

i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183, 694), oraz 

pkt VI - cel operacyjny nr 2 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.  

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. 2021 poz. 642), § 1 Uchwały 

Nr XXIX/748/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Wieloletniego 

Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 – 2025 oraz uchwały Nr XXIX/749/20 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasta Gdańska na rok 2021, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia 

publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 

2021. 

 

§ 2. Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w latach 2021-2023 

wynosi 1.747.823 zł (słownie: Jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset 

dwadzieścia trzy złote), w tym: w roku 2021 – 641.530 zł, w roku 2022 – 814.930 zł, w roku 2023 – 

291.363 zł. 

 

§ 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 załącznik 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. 

10. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia. 

11. Dodatkowe informacje dla oferentów stanowią załącznik Nr 11 do zarządzenia. 

12. Wzór umowy użyczenia będący załącznikiem do umowy o powierzenie realizacji zadania 

z zakresu zdrowia publicznego stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia. 

13. Wzór informacji o sposobie uwzględniania zasad zapewniania dostępności osobom  

o szczególnych potrzebach lub wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz 

realizacji zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku” stanowi załącznik Nr 13 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. 

/-/ Monika Chabior 
ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


