
  Nr kor. SOD UM.740036.2022 
 

 
Zarządzenie nr PM–6178/2022 

Prezydenta Miasta Gliwice 
 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 
 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – prowadzenie miejsc i zapewnienie 
pobytu w domu pomocy społeczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej  z dnia 23 
marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.,poz. 734 z poźn.zm.) na terenie miasta Gliwice  dla osób 
skierowanych do domu pomocy społecznej  przed 1 stycznia 2004r. oraz dla osób 
kierowanych do domu pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 
w zw. z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327)  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-6039/22 z dnia 08.06.2022 r. na realizację zadania publicznego miasta 
Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej. 

§ 2. Wyłonić realizatora zadania - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP,  
ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica. Wysokość środków publicznych będzie określana   
w budżecie miasta Gliwice w danym roku budżetowym i będzie zgodna wysokością dotacji 
celowej, określonej w drodze decyzji przez Wojewodę Śląskiego, na wsparcie realizacji 
zadania. 

§ 3. Treść zarządzenia zamieścić na stronie internetowej miasta Gliwice: gliwice.eu,  
w Biuletynie Informacji Publicznej, na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej  Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych. 

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych.  

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnię osobiście. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
 

       Ewa Weber 
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