
ZARZĄDZENIE NR 1083/21 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących 
w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: poz. 1378, zm.: z 2021 r. poz. 1038), art. 92 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920, zm.: z 2021 r. poz. 1038), art. 15 pkt 5, 6, art. 18 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 25 ust. 1, 
4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 
zm.: poz. 2369, zm.: z 2021 r. poz. 794; poz. 803), art. 10 ust. 1 i 3 w zw. z art. 190 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 821, zm.: z 2021 r. poz. 159; poz. 1006) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057, zm.: z 2021 r. poz. 1038), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się termin realizacji i wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotom 
uprawnionym do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w 2021 r., określonych w § 2 poz. 16, 34 i 35 zarządzenia Nr 1758/20 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla 
podmiotów realizujących w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 
na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

2. Aktualny termin realizacji i kwotę dotacji na 2021 rok dla pozycji 16, 34 i 35 
przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa podmiotu Aktualna nazwa zadania 
Przyznana 

kwota dotacji 
na rok 2021 [zł] 

Termin 
realizacji 

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

16. Fundacja Dla Rodziny 
„Ogniska Nadziei” Dom nad Potokiem 834 907,00 01.01.2020 - 

31.12.2022 
Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego 

34. 
Związek Stowarzyszeń 

Bank Żywności 
w Trójmieście 

Prowadzenie punktu 
dystrybucji wsparcia 

żywnościowego 
w ramach POPŻ 2014 - 
2020, Podprogram 2020 

54 986,00 01.11.2020 - 
30.09.2021 

35. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Prowadzenie punktu 
dystrybucji wsparcia 

żywnościowego 
36 658,00 01.11.2020 - 

30.09.2021 

§ 2. Warunkiem przekazania podmiotom uprawnionym dotacji, w wysokości określonej 
w § 1 ust. 2 jest zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego wraz 
z kosztorysem rzeczowo-finansowym na 2021 rok, dostosowanym do kwoty przyznanej 
dotacji dostosowanym do aktualnej kwoty dotacji. 



§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   
z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA 
MIASTA GDAŃSKA 

 
 

Monika Chabior 
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