ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTÅ MIASTA GLIW

z dnia

E

.....

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu' ofert na reali_zacj_ę w 2019 r. zadania
publicznego miasta Gliwice w dziedzinie dzialalnosci na rzecz osob niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 w związku
zart. 15 ust 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
io wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-7229/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2018 r. na realizację w 2019 r.
zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
§ 2. Przyznać dotację w łącznej kwocie 27.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania,
o którym mowa w § 1, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§3. Wykaz zadań, na które została przyznana dotacja z budżetu miasta Gliwice
na 2019r. zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice", Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie
internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

wYi<Az ZADAŃ PUBLICZNYCH w ozieozime Dz1Ai'_Ai_Nośc1 NA Rzecz osóe
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NA KTÓRE ZOSTAŁA PRZYZNANA DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA
GLIWICE NA 2019 R.

Nazwa oferenta

Kwota dotacji
na 2019 r.
(w zł)

Tytuł zadania

Ęolski Związek Niewidomych Okręg

,,Nle! Życiu Obok - Nlewidomy

16 000,00

Fundacja Różyczka

„Gliwice dla (niepełnosprawny FI 3'
na 5”

11 000,00

Sląski Koło w Gliwicach
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