
 

Projekt „Czas na sukces” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Zarządzenie nr PM 972/19 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 25 lipca 2019 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji 
i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”, w ramach realizacji projektu 
„Czas na sukces” 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) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 
2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozstrzygnąć, ogłoszony zarządzeniem nr PM 775/19 z dnia 11 czerwca 2019 r., 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu 
kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia 
warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”, w ramach projektu „Czas na sukces” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 

§ 2. Przyznać Fundacji Rozwoju Świętochłowic dotację w kwocie 104 400,00 zł (słownie: 
sto cztery tysiące czterysta złotych 00/100) na powierzenie realizacji zadania dotyczącego 
organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”, w tym: 
52 200,00 zł w 2019 r. oraz 52 200,00 zł w 2020 r. Oferta ww. fundacji była jedyną, która 
wpłynęła na konkurs. 

§ 3. Treść zarządzenia zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, w "Miejskim Serwisie 
Internetowym – Gliwice”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz 
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

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

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

(-) Zastępca Prezydenta Miasta 
Krystian Tomala 


