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ZARZADZENIE NR PM - .... ..
PREZYDENTA MIASTA s|.1w1 E

z dnia

w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadar'1 publicznych
Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 2) prezentujqcych

nowatorskie projekty artystyczne.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w zwiqzku z art. 15
ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoéci poiytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 2 péin. zm.)

zarzqdza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozstrzygna_é otwarty konkurs ofert na realizacjq zadar'1 publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 2) prezentujqcych nowatorskie projekty
artystyczne ogioszony 16 Iistopada 2017 r. zarzqdzeniem nr PM-5363/17.

§2.Przyznaé dotacje w lqcznej wysokoéci ....... .. 2+ na wsparcie
lub powierzenie realizacji zadar'1 wylonionych spoéréd ofert przyjetych
do rozpatrzenia, zgodnie z zestawieniem stanowiqcym zaiqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

§ 3. Niniejsze zarzqdzenie wraz z za%a_cznikami podlega publikacji w ,,Miejskim Serwisie
Internetowym-Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogioszerfi Urzgdu
Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji
Poza rzqdowych.

§4.0dpowiedzia|nym za wykonanie zarzqdzenia jest Naczelnik Wydzialu Kultury
i Promocji Miasta.

§ 5. Nadzér nad wykonaniem zarza_dzenia pe%niQ osobiécie.

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

.1--<1? >ca H 8012!\/‘~‘F'i E,

*| O1 31?‘

1 |k Wydzia%u '
AH _ 11 M18518

- a_sz6|

\ w 1
p.o. Kier wnik)Referatu Kultury J

_ _; $5L.o¢.>3/~¢\
fig; ' Qfiuszawska



Zalqcznik do a zqdzenia- Ii222?;
Lista przedsigwziqé wylonionych w otwartym konkursie na realizacjq zadafi
publicznych miasta Gliwice w dziedzinie kultury i s'ztuki w 2018 roku_ (nr 2)
prezentujqcych nowatorskie projekty artystyczne, na ktore przyznano C|0t3C]6I

Kwota
. T IL.p. ofzay Nazwa zadania Nazwa podmnotu mgaggl p':z£:_ITej

(w zl)

. ' 01.03.-1. 3 e|ektrONarrac1e vol. 2 snimiggsainle 31_12_2018 50 000,00

F F I "S tk ' . 01.03.-2. 4 ‘:;:)v:€wiz:v?,anae'?,'a Stowarzyszeme GTW 31.052018 18 000,00

SUMA 68 000,00

Lista ofert zgloszonych do otwartego konkursu na realizacjg zadafi publicznych
miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 2) prezentujqcych
nowatorskie projekty artystyczne, ktére nie spelnily wymogéw formalnych:

2. 2

NrL.p. on Nazwa zadania Nazwa podmlotu

1. 1 Muzyka plynie po wodzie Fundacja MESA

Warsztat TV ‘ Centrum Inicjatyw SpoIecznych
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