
ZARZĄDZENIE NR 1091/21 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 21 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin, mieszkańców Gdańska 

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. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 19 pkt 1 w zw. z art. 25 ust. 1, 
4, 5 i art. 115a 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) 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 wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi uprawnionemu do 
realizacji w roku 2021 zadania z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 
mieszkańców Gdańska, określonego w § 2 poz. 12 zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 
mieszkańców Gdańska. 

2. Aktualną kwotę dotacji na 2021 rok dla pozycji 12 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Termin realizacji 
zadania 

Kwota dotacji 
[zł] na 2021 rok 

IV. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki 

12. 

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 
poprzez zapewnienie specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub 
terapeutycznego) oraz wsparcia 

w zakresie nauki 
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki 
Fundacja na rzecz Dzieci Chorych, 

Niepełnosprawnych i Potrzebujących 
Pomocy Wyspa Skarbów 

01.05.2021 r. - 
31.12.2021 r. 18 600,00 

§ 3. Warunkiem przekazania podmiotowi uprawnionemu 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 aktualnej kwoty dotacji. 



§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   
z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA 
MIASTA GDAŃSKA 

 
 

Monika Chabior 
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