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ZARZĄDZENIE NR PM -
PREZYDENTA MIASTA GLIWI,CE

z dnia 1018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Miasta Gliwice wdziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3) mającego na celu
zorganizowanie cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice 2 osiedla
Wojska Polskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku
2 art. 15 ust. 2j ustawy 2 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
io wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 2 późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3) mającego na celu zorganizowanie
cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Wojska
Polskiego, ogłoszony 18 grudnia 2017 r. zarządzeniem nr PM-5534/17.

§2. Przyznać dotację Stowarzyszeniu Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
w wysokości 9 000,00 zł na powierzenie realizacji zadania pn. „DIY - zrób to sam"
wyłonionego spośród dwóch ofert przyjętych do rozpatrzenia. Druga z ofert, złożona
przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury MELINA na realizację zadania pn.
„Warsztaty artystyczne dla mieszkańców Miasta Gliwice 2 osiedla Wojska Polskiego",
nie spełniła wymogów formalnych.

§ 3. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice",
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach
oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji
Miasta.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnię osobiście.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie
z którym organy administracji publicznej wspierają w sferze kultury realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe. Wspieranie odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta zarządzeniem nr PM - 5534/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3) mającego na celu zorganizowanie
cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Wojska
Polskiego. Kolejnym zarządzeniem nr PM-5606/18 z dnia 05 stycznia 2018 r. Prezydent
Miasta powołał komisję konkursową do jego rozstrzygnięcia.

Przedmiotowe zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,
stanowi ostatni etap procedury konkursowej.
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