
 
ZARZĄDZENIE NR PM–3816/2021 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 18 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
miasta Gliwice w dziedzinie edukacji realizowanych w 2021 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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. odziałalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-
3644/21Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 lutego 2021 r. na realizację zadań 
publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku. 

§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 150.000,00 zł na wsparcie i powierzenie 
realizacji zadań, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieścić w Serwisie Internetowym Miasta, 
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Edukacji. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnię osobiście. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 Ewa Weber 
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Załącznik do Zarządzenia nr PM-3816/2021 

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 marca 2021 r. 
 
 
 

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE EDUKACJI, NA KTÓRE ZOSTAŁA 

PRZYZNANA DOTACJA Z BUDŻETUMIASTAGLIWICE NA 2021ROK 

 
 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota dotacji 

przyznanej 
na 2021 r. 

1 

Towarzystwo Wspierania 
Świetlicy Dla Dzieci w Sośnicy 

ul. Skarbnika 35 
44-103 Gliwice 

W 80 dni dookoła świata  
- palcem po mapie 12 000 zł 

2 
Nasza Scena Wit-Wit 

ul. Tarninowa 8 
44-100 Gliwice 

Lato w teatrze 10 000zł 

3 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska 
Aleja Harcerska 3B 
41-500 Chorzów 

Harcerskie wakacje 2021 40 000zł 

4 
Fundacja Media 3.0 

ul. Siemińskiego 25/4 
44-100 Gliwice 

Zakodowane Gliwice na lato 18 000 zł 

5 
Fundacja W TO MI GRAJ 

ul. Barlickiego 3 
44-100 Gliwice 

Główka pracuje. Centrum Otwartej 
Edukacji 20 000 zł 

6 

Stowarzyszenie Turystyczno-
Sportowe Maytur 

ul. Wyszyńskiego 27 
44-120 Pyskowice 

Warsztaty żeglarskie dla dzieci i 
młodzieży 20 000 zł 

7 

Towarzystwo Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z Cukrzycą  

ul. Młyńska 17 
44-100 Gliwice 

Słodkie wakacje - organizacja 
integracyjnych wyjazdów 

wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z cukrzycą 

5 000,00 

8 

Centrum Inicjatyw Społecznych 
w Gliwicach 

ul. Barlickiego 3 
44-100 Gliwice 

Moda na zdrowie 13 000 zł 

9 

Stowarzyszenia Akademia 
Piłkarska Team Gliwice 
ul. Juliusza Rogera 12 

44-100 Gliwice 

Wakacje sportowo-edukacyjne 12 000 zł 

RAZEM 150 000 zł 

 
 Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 Ewa Weber 
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