
Zarządzenie nr PM-3514/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 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 
(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-3129/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 listopada 2020 r. na realizację w 2021 r. 
zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

§ 2. Przyznać dotację w łącznej kwocie 34.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania, 
o którym mowa w § 1, zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Treść zarządzenia zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, 
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

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

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuję osobiście.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
           Ewa Weber  
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr PM-3514/2021                      
                Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2021 r. 

 
 

Wykaz Zadań Publicznych w dziedzinie działalności na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, na 
które została przyznana dotacja z budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok. 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania 
Kwota dotacji  

na 2021 r. 
(w zł) 

 
1. 

 
Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski Koło w Gliwicach 

 
„Moja aktywność-Moje Życie” – 

Niewidomy 
w Społeczeństwie” 

 

 
12 000,00 

3. Towarzystwo Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży z Cukrzycą 

„Słodkie pogotowie-pomoc 
dzieciom i młodzieży  

z cukrzycą  
w placówkach oświatowych, 
sportowych, kulturalnych” 

 

5.500,00 

 
2. 

 
Centrum Inicjatyw Społecznych 
 

 
„Pełnoprawni Technicznie” 

 
17 000,00 

                                                                                                   OGÓŁEM: 34 500,00 

 

 

           Ewa Weber  
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Wydanie zarządzenia wynika z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 
z późn. zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej wspierają lub powierzają 
w sferze, o której mowa w art. 4 realizację zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 m.in. po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert. W wyniku konkursu ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr PM-3129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. wyłania się podmioty, które będą 
realizowały zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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