
ZARZĄDZENIE Nr 220/18 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 7 lutego 2018r. 
 
 
 
w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu animacji społecznej przestrzeni podwórkowej, obszarów objętych Programem 
Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2018”, przyjętym Uchwałą nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017r. 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018r. poz. 130.); art. 11 ust.1 pkt 2, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, Dz. U. z 
2017r. poz. 573, poz. 60, poz. 1909); Uchwały nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017r. w 
sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Przyjmuje się szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”; zadanie: 
Rewitalizacja społeczna dzielnic objętych Programem Rewitalizacji: Animacja społeczności lokalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców w obszarach rewitalizacji wskazanych w 
uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr XXII/607/16, w ramach realizacji projektów 
rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zatwierdza się treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ust.1. 
3. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust.2, przeznacza się środki w wysokości 692 000,00 

zł 
 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie ogłaszającego konkurs, zamieszcza 
się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska. 
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rozwoju Gdańska. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Gdańska 
Z up. Wiesław Bielawski 

Zastępca Prezydenta 
Miasta Gdańska 

 
 
 
 
 
 
 
 


