
 Zarządzenie Nr PM-3431/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice 

 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań 
publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (j.t. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr 3164/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań 
publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

§ 2. Przyznać dotację w kwocie 280 000,00 zł na wsparcie realizacji zadań, o których 
mowa w  § 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Treść zarządzenia 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 sprawuję osobiście.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Ewa Weber  

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 

 

 

 

 

 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrge3ta
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrge3ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dm


  Załącznik do Zarządzenia nr PM-3431/2020 
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 grudnia 2020r. 

 
 

 
Wykaz zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych, na które została przyznana dotacja  

z budżetu Miasta Gliwice na 2021 r.  
 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Kwota dotacji  
na 2021 r.  

(w zł) 

1. 
Klub Abstynentów KROKUS 
ul. Daszyńskiego 28 
44-100 Gliwice 

"Prowadzenie Klubu Abstynentów 
wraz z Filią w Łabędach" 100 000,00 

2. 
Fundacja Arka Noego 
ul. Barlickiego 3 
44-100 Gliwice 

"Punkt Zwrotny" 55 000,00 

4. 

Górnośląskie 
Stowarzyszenie FAMILIA 
ul. Dębowa 5 
44-100 Gliwice 

"Pomoc terapeutyczna i 
rehabilitacyjna dla osób 
uzależnionych i 
współuzależnionych" 

90 000,00 

5. 

Fundacja Diakonii im. Matki 
Ewy 
ul. Warszawska 18 
40-006 Katowice 

PIK 2021 Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny dla osób 
uzależnionych i 
współuzależnionych 

35 000,00 

 
Ogółem: 
 

 
280 000,00 

 

 

 

                                                                   Ewa Weber 

                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
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