
 
ZARZĄDZENIE NR PM-5684/2018 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 
 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice  
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja zajęć z tenisa stołowego i lig 
osiedlowych w tenisie stołowym” oraz „Łabędzka miniliga tenisa stołowego dla dzieci  
i młodzieży” ogłoszony 11 grudnia 2017 r. zarządzeniem nr PM-5490/2017. 

§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 36.000,00 zł (słownie trzydzieści sześć tysięcy złotych 
00/100) na powierzenie realizacji zadań wyłonionych spośród ofert przyjętych  
do rozpatrzenia zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji 
Miasta. 

§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia będzie pełnił Zastępca Prezydenta Miasta 
właściwy do spraw kultury fizycznej. 

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice", Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej 
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  (-) Andrzej Karasiński 

 z up. Prezydenta Miasta 

      Sekretarz Miasta 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-5684/2018 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 
 
 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ WYŁONIONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  
NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA GLIWICE W ZAKRESIE WSPIERANIA  

I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, NA KTÓRE PRZYZNANO DOTACJE 
 
LP. NAZWA ZADANIA OFERENT KWOTA DOTACJI 

(ZŁ) 

1. 

 
Organizacja zajęć z tenisa stołowego i lig 

osiedlowych w tenisie stołowym 
 

 
Szkolny Klub Sportowy 

„Spartakus” Gliwice 
 

20.000,00 

2. 

 
Łabędzka miniliga tenisa stołowego dla dzieci  

i młodzieży 
 

 
Stowarzyszenie Akademia 

Tenisa Stołowego Cornilleau 
 

16.000,00 

  RAZEM:      36.000,00 

Słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 

 
 

  (-) Andrzej Karasiński 

      Sekretarz Miasta 

 


	§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia będzie pełnił Zastępca Prezydenta Miasta właściwy do spraw kultury fizycznej.

