
UM.1323675.2021 
Zarządzenie nr PM-5301/2021 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta 
Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych. 
 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 
§1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice  

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. ogłoszony 15 
listopada 2021 r. zarządzeniem nr PM-5025/2021. 

§2. Nie przyznawać dotacji na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta 
Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu 
osób niepełnosprawnych. Spośród 5 ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs,  
4 nie spełniły wymogów formalnych, a 1 nie uzyskała minimalnej liczby punktów 
uprawniających oferenta do otrzymania dotacji. 

§3. Zestawienie ofert przyjętych do rozpatrzenia oraz ofert, które nie spełniły wymogów 
formalnych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. 

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 

§6. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej miasta gliwice.eu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie 
internetowej Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

     Ewa Weber 
     Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



 

                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PM-5301/2021 
       Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 
 

WYKAZ OFERT, KTÓRE SPEŁNIŁY WYMOGI FORMALNE, ALE NIE UZYSKAŁY 
WYMAGANEJ LICZBY PUNKTÓW 

 

LP. NAZWA ZADANIA OFERENT 

1. Treningi żeglarskie z nordic walking Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
Maytur 

 

 
WYKAZ OFERT, KTÓRE NIE SPEŁNIŁY WYMOGÓW FORMALNYCH 

 

LP. NAZWA ZADANIA OFERENT 

1. Jak ryba w wodzie Fundacja Tośka i Przyjaciele 

2. 
Wspieranie i upowszechniania kultury 

fizycznej w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących 
"MIG" 

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych z Miasta Gliwice 

Stowarzyszenie Warsztaty Sportowe 
Stella 

4. Zajęcia sportowe dla osób 
niepełnosprawnych w tenisie stołowym Klub Tenisa Stołowego Gliwice 

 
 
 

                                                  Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

             Ewa Weber 
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