
Nr kor. SOD UM.890531.2022 

 
Zarządzenie nr PM-6441/2022 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka 
na przełomie 2022/2023 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. 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 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) 
w zw. z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice 
w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka  
na przełomie 2022/2023 r. ogłoszony zarządzeniem nr PM-6296/2022 Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 17 lipca 2022 r. 

§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 1.332.480,00 zł na wsparcie realizacji zadania, 
o którym mowa w § 1, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Niniejsze zarządzenie nie może być postawą roszczeń wobec miasta. 

§ 4. Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieścić na stronie internetowej,  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
Ewa Weber 
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Załącznik do Zarządzenia nr PM-6441/2022 
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 
 

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadania  
w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka  

na przełomie 2022/2023 r.: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Kwota 
dotacji  

na 2022 r. 

Kwota 
dotacji 

na 2023 r. 

1 POLCARGO-GLIWICE 
Sp. z o.o. 

Żłobek Centrum Edukacyjno-
Opiekuńcze – optymalne warunki 

rozwoju dzieci 
57.600,- zł 115.200,- zł 

2 GWIAZDOLANDIA 
Branicki sp.j. GWIAZDOLANDIA o/Jagiellońska 72.000,- zł 144.000,- zł 

3 GWIAZDOLANDIA 
Branicki sp.j. GWIAZDOLANDIA o/Paderewskiego 27.840,- zł 55.680,- zł 

4 GWIAZDOLANDIA 
Branicki sp.j. GWIAZDOLANDIA o/Bernardyńska 64.960,- zł 129.920,- zł 

5 Akademia Malucha 
Paulina Rączkiewicz 

Żłobek Akademia Malucha 
przyjazny dzieciom 221.760,- zł 443.520,- zł 

 
 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
Ewa Weber 
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