
Nr kor. SOD: UM.1265088.2022 
          

Zarządzenie nr PM-7119/2022 
                                            Prezydenta Miasta Gliwice 

 
z dnia 23 grudnia 2022 roku 

 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania 
publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz 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 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-6934/2022 z dnia 
22 listopada 2022 r. na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice 
w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

§ 2. Przyznać dotację w kwocie 53 000,00 zł na wsparcie realizacji zadań, o których mowa 
w § 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Niniejsze zarządzenie nie może być podstawą roszczeń wobec Miasta. 

§ 4. Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieścić na stronie internetowej miasta 
Gliwice: Gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Centrum 3.0 – Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych. 

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

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuje zastępca prezydenta miasta właściwy  
ds. społecznych. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
  
 
 

                                                                     Mariusz Śpiewok 

                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
 

 
 



  Załącznik do Zarządzenia nr PM-7119/2022 
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23-12-2022 r. 

 
 

 
Zadania publiczne w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

planowane do realizacji w 2023 roku, na które została przyznana dotacja            
z budżetu Miasta Gliwice 

 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Kwota dotacji  
na 2023 r. (w zł) 

 
 

1. 

 
Fundacja Różyczka 

ul. Zwycięstwa 1 
44-100 Gliwice 

 

 
„II Ogólnopolskie 

Zawody Wspinaczkowe 
Osób z Niepełną 

Sprawnością  
Memoriał Ryśka Pilcha” 

 

 
 

20 000,00  

 
2. 

Fundacja Tośka 
 i Przyjaciele 

ul. Zwycięstwa 1 
44-100 Gliwice 

 

„Tośka i przyjaciele – 
Mamy tę moc, czyli 
kolorowe skarpetki    

w akcji” 

 
 

15 000,00 

 
3. 

Polski Związek 
Niewidomych  
Okręg Śląski  

Koło w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 1 
44-100 Gliwice 

„Być aktywnym – 
Niewidomy w 

społeczeństwie” 

 
18 000,00 

 
Ogółem: 
 

 
53 000,00 

 

 
 

 

                                                                     Mariusz Śpiewok 

                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


