
 

 
Projekt „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Zarządzenie nr PM 1750/19 
Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych 
społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności 
dotyczącego organizacji i  przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy 
Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Unieważnić otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM 1486/19 z dnia 7 listopada 2019 r. na realizację zadania publicznego miasta Gliwice 
z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 
uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego 
organizacji i  przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach 
realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs zostaje unieważniony 
ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 4. Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu zamieścić w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w "Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
(-) p.o. Prezydent Miasta 

Janusz Moszyński 
 

 

 

 

 

 

 


