
 
 

Zarządzenie nr PM-4652/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 

 
z dnia 08 września 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie 
w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr PM-4592/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 
27.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie 
w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach wprowadza się następującą zmianę: 

1.  § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie 
pisemnej, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym 
terminie do 29.09.2021 r. w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. 

W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach." 

§ 2. Zarządzenie zamieścić na stronie internetowej miasta Gliwice: gliwice.eu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych.  

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

                                                                 Ewa Weber 

                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 
 
 
 
 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 
 


