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ZARZĄDZENIE NR PM .
PREZYDENTÅ MIASTA GLIWIĆE

z dnia
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i 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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa realizowanych w 2019 r.
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§ 2. Prz zna dotace _ łącznej w sokosc
zł (słownie.
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na
wsparcie
lub powierzenie realizacji zadań wyłonionych spośród ofert przyjętych
do rozpatrzenia, zgodnie zzestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§3. Treść zarządzenia z załącznikiem zamieścić w „Miejskim Serwisie InternetowymGliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji Miasta.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełnię osobiście
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Zgodnie
2
art.
11
ust.
2
oraz
art.
13
ustawy
2
dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
22018 r., poz. 450 z póżn. zm.) organy administracji publicznej wspierają bądź
powierzają realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 4 tejże ustawy,
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące
działalność statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzenie odbywa się
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Prezydent Miasta zarządzeniem nr PM - 7213/18 2 dnia 16 listopada 2018 r. ogłosił
otwarty konkurs ofert na
realizację zadań
publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie turystyki í krajoznawstwa realizowanych w 2019 roku. Kolejnym
zarządzeniem nr PM - 94/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta powołał komisję
konkursową do jego rozstrzygnięcia.
Przedmiotowe zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa
w 2019 roku stanowi ostatni etap zakończenia procedury konkursowej.
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Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych miasta
Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku, na które przyznano dotacje
›

l Lp, \ ogåy;
.

`

Nazwa_ped:nio;ui_

Nazwa zadania
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Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Ziemi Gliwickie]

Rajd Wiosenny

Oddzial Polskiego Towarzystwa

53 Rajd Sziakaml Powstań

01.03.2019 30.06.2019

3 500,00

śląskich

01.03.201915.07.2019

2 000,00

Rajd Kolarski Święto Roweru

01.04.2019 31.07.2019

400.00

03.06.2019 30.10.2019

500,00

Kolarskiego

01.09.2019 30.11.2019

650.00

XXVII Zlot Młodzieży - Toszek
2019

01.04.201930.11.2019

10 000,00

Stowarzyszenie na Rzecz

"Lato z Wędrowcem Gliwickim"

01.06.2019 30.09.2019

1 200.00

8110

Fundacja MESA

Rajd turystyczny szlakiem ścieżki
turystyczne-edukacyjnej

01.04.2019 31.07.2019

2 500.00

9

Fundacja MESA

Ścieżka turystyczne-edukacyjna
wzdłuż Kanału Głiwickiego

01.04.201931.07.2019

3 000.00

1

1
l

2

l

Turystyczno-Krajoznawczego

2

Ziemi Gliwickie]

, 3

Oddzial Polskiego Towarzystwa

a

Turystyczno-Krajoznawczego
Ziemi Giiwlckiej

Oddzial Polskiego Towarzystwa
4

XXVI Rowerowe Pożegnanie

Turystyczno-Krajoznawczego

4

wakacji

Ziemi Gliwicklej
Oddział Polskiego Towarzystwa
i

6

82 Zakończenie Sezonu

Turystyczno-Krajoznawczego
Ziemi Gliwickie]
Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajozriawczego

515

5

Ziemi Gliwickiej

Gliwickie Metamorfozy
7

7

Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

11

l

SUMA:

23 750.00

Lista ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych miasta Gliwice
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa , które nie spełniły wymogów formalnych:
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Nazwa zadania

Fundacja Na Zielonym

l

Kulturalne Podróże Kulinarne

Fundacja Rozwoju Sportu
i Turystyki SCOUT
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Rodzinna Turystyka Aktywna
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