
2015-07-10 

1 

Wydział Rozwoju Społecznego 

Zasady i kryteria organizacji  
przez Urząd Miejski w Gdańsku 

konkursów na programy profilaktyczne  

Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 
 

08 maja 2015 r. Gdańsk 

Plan wystąpienia: 

1. Akty prawne 

2. Zasady konkursowe: 
- ogłoszenie konkursu 

      - terminy 

      - wzór oferty 

      - zaktualizowany harmonogram i kosztorys 

      - sprawozdanie 

3.  Kryteria konkursowe: 

       - kryteria oceny formalnej 

       - kryteria oceny merytorycznej 
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Akty prawne 
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  
• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
• uchwała nr LVIII/1448/14 RMG z dnia 30 października 2014 r. w sprawie  

przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2015”.  

• Programów Operacyjnych aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju Gdańska, 
przyjętej Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/1011/04 z dnia 22 grudnia 
2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/516/12 z 23 kwietnia 2012 r.  
http://www.gdansk.pl/gospodarka,955.html  

• Uchwała Nr  LVIII/1443/14  Rady Miasta Gdańska z dn. 30 października 2014r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  w Gdańsku na rok 2015  

• Uchwała nr LVIII/1446/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok. 
 

Przeciwdziałanie  
Narkomanii 

 
513.000 złotych  

Działania 
profilaktyczne  
w zakresie 

 przeciwdziałania 
narkomanii  

skierowane do dzieci, 
 młodzieży i ich 

rodzin 
 

 300.000 zł  

Szkolenia z zakresu  
przeciwdziałania 

narkomanii 
 dla różnych grup  

zawodowych 
stykających się  
z problemem 
narkomanii  

 
 60.000 zł  

Działania 
postterapeutyczne 

 dla osób dorosłych  
po zakończonej 

terapii  
 
 
 
 

103.000 zł  

http://www.gdansk.pl/gospodarka,955.html
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1 857 592 złotych 

Dofinansowanie pozaszkolnych (środowiskowych)  

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  

215.000 zł 

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców 

 poprzez prowadzenie działań wspierających  

rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży  

30.000 zł 

Prowadzenie zajęć/programów  

profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się 

10.000 zł   

Dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej  

w okresie zimowym 

100.000 zł  

Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia pogotowia 

 socjalnego dla osób nietrzeźwych w Gdańsku  w latach 2014-2016   
855.000 zł  

Zwiększanie dostępności i skuteczności programów  

pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem  

alkoholowym  

125.000 zł 

Opracowanie i realizacja programów z zakresu zapobiegania  

depresji  u opiekunów pacjentów z przewlekłymi chorobami  

psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem  

72.945 zł  

Opracowanie i realizacja programów w zakresie pomocy  

środowiskowej w celu rozszerzenia oferty dla osób z  

zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem  

72.945 zł 

Dofinansowanie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych 

 dla dzieci z rodzin alkoholowych 

 oraz z grup podwyższonego ryzyka 

26.702 zł  

Wsparcie działalności klubów abstynenta  

i środowisk abstynenckich  

110.000 zł 

Wsparcie  działalności centrum integracji społecznej  

120.000 zł 

Rozszerzenie działań profilaktycznych skierowanych do  

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z wykorzystaniem  

samochodów stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk  

bezkosztowo 

Ogłoszenie konkursu 

• Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

• Strona Internetowa Miasta www.gdansk.pl 

• Biuletyn Informacji Publicznej 

• Informacja mailowa wg. bazy organizacji pozarządowych 
Urzędu 

http://www.gdansk.pl/
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Terminy 

• 21 dni na złożenie ofert od ogłoszenia zadań konkursowych 
• Składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie  

do …… (data wpływu do Urzędu, nie data nadania)    
• Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z 

napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2014 - Organizacje 
Pozarządowe – Wydział Polityki Społecznej” wraz z 
oznaczeniem numeru i nazwy zadania w siedzibie 
Organizatora Konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala 
Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko: 14-
17), ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 
(stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, 
ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku 

• 3 dni na uzupełnienie braków formalnych od ogłoszenia listy 
ofert do uzupełnienia 
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Załączniki 

• Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego 
rejestru lub ewidencji lub wydruk elektroniczny 

• Upoważnienie do działania w imieniu oferenta  

• Inne dokumenty związane ze specyfiką realizacji 
wskazanego zadania publicznego , tj. kserokopie 
certyfikatów, dyplomów itp. 

 

 DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 

NA KAŻDEJ ZE STRON  
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Załączniki 

• Dodatkowo można dołączyć : 

 

 Rekomendacje dla organizacji, 

 Umowę partnerską lub oświadczenia partnera       
  o współpracy, zapewnieniu miejsca do  
  realizacji zadań  

 

Zaktualizowany harmonogram  
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Zaktualizowany kosztorys 

Zaktualizowany kosztorys 

2. Źródła finansowania zadania publicznego 

 

1 Wnioskowana kwota dotacji zł % 

2 Środki finansowe własne zł % 

3 Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione 
w pkt. 3.1-3.3) 

zł % 

3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego zł % 

3.2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 

zł % 

3.3 Pozostałe zł % 

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 

członków)  
zł % 

5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4) zł 100% 
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Wymogi formalne do sprawozdania  
z realizacji zadania publicznego 
Sprawozdanie z realizacji zadania  publicznego  organizacja 

składa  w terminie w  wyznaczonym w umowie do 30 dni od 
daty zakończenia realizacji zadania, 
 

Sprawozdanie powinno  złożone na właściwym formularzu 
dostępnym na oficjalnej stronie Miasta 
 

Sprawozdanie z realizacji zadania  publicznego  powinno być    
rozliczone zgodnie z:    

umową, która określa zakres i warunki realizacji i rozliczenia 
zadania oraz  
załącznikami,  stanowiącymi integralną część umowy 

 
Sprawozdanie winno  być podpisane  przez osoby 

uprawnione wpisane do KRS-u  
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Opis merytoryczny w sprawozdaniu 
Sprawozdanie  merytoryczne  powinno zawierać:  

 
 opis  beneficjentów,   do których  skierowane było zadanie w   
       odniesieniu do  zapisów  zamieszczonych w umowie,  
 
  datę, miejsce, czas   oraz  sposób zrealizowanych  zadań   
  
 liczbowe  określenie odbiorców realizowanego  zadania 

 
 Informację o sposobie przeprowadzonej ocenie osiągnięcia celów 

zrealizowanego zadania (przeprowadzanej ewaluacji)  
 
 Informację o zrealizowanych wskaźnikach monitoringu Programu 

Współpracy  
 

Sprawozdanie finansowe z wykonania 
wydatków:  
 W sprawozdaniu  z wykonania wydatków -  w  zestawieniu faktur / rachunków )  należy:   

 
 ująć wszystkie  dokumenty księgowe  dotyczące danego projektu,  płatne z dotacji oraz 

ze środków własnych   (w części  lub w  całości), 
 

 podać  numer dokumentu księgowego (nr faktury lub rachunku)  które  powinny  
zawierać:  
 

 numer pozycji kosztorysu, 
 

 datę wystawienia faktury  
 

 kwotę 
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Jakie wydatki można rozliczyć jako koszty 
realizacji projektu finansowanego z dotacji 
 
 koszty kwalifikowane ujęte w kosztorysie umowy:  

Dotacje nie mogą być udzielone na: 

• realizację tego samego zadania publicznego w całości lub w części, na którą organizacja 
uzyskała dofinansowanie w innym konkursie finansowanym z budżetu Miasta; 

• zakup nieruchomości; 

• wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych  

• finansowanie kosztów działalności gospodarczej; 

• działalność polityczną lub religijną; 

• udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym. 

 koszty realizacji zadania od momentu podpisania umowy do jej  zakończenia 

 

Do sprawozdania należy dołączyć: 

 listy uczestników (listy obecności),  

 

 materiały merytoryczne : zdjęcia, plakaty, ulotki, materiały szkoleniowe, 

umowy o dzieło/zlecenia itp.  

 

 kserokopie opisanych  dokumentów księgowych  płatnych z dotacji , 

potwierdzonych   „za zgodność z oryginałem”  na każdej stronie, (jeżeli jest to 

dokument dwustronny). 

 

 Oświadczenia lub umowy wolontariackie potwierdzające ilości 

przepracowanych przez wolontariuszy godzin w projekcie.  
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Wydział Rozwoju Społecznego 

Dorota Stępień- Tłuchowska 
Tel. 58 323 67 14 

E-mail: dorota.stepien@gdansk.gda.pl 
 

 

mailto:dorota.stepien@gdansk.gda.pl

