
ZARZĄDZENIE NR PM-2155/2020 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr PM-2060/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II 
edycja). 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz.  688, z późn.zm.) w zw. z § 2 ust. pkt 1) rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2060/2020 z dnia 10 marca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W załączniku do zarządzenia w § 5: 

1) ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

„9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać 
w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub w filii 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A w biurze podawczym 
lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.” 

2) po ust. 9 dodaje się ust. 9a, który otrzymuje brzmienie: 

„9a. W przypadku przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego 
oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową na adres Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach bądź elektronicznie na adres skrzynki ePUAP 
Urzędu.” 

 
§ 2. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr PM-2060/2020 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie 
edukacji w 2020 roku (II edycja) zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-
Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz 
na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Edukacji. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnię osobiście. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
 

Uzasadnienie 

Konieczność wydania zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr PM-2060/2020  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja) wynika z ograniczenia  
w dostępie interesantów do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w związku  
z zagrożeniem epidemiologicznym, na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433).  

 
 


