
Nr kor. SOD UM.782542.2022 

 
Zarządzenie Nr PM-6295/2022 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka 
na przełomie 2022/2023 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) 
w zw. z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice 
w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka  
na przełomie 2022/2023 r. ogłoszony zarządzeniem nr PM-6061/2022 Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 15 czerwca 2022 r. 

§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 613.320,00 zł na wsparcie realizacji zadania, 
o którym mowa w § 1, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Niniejsze zarządzenie nie może być postawą roszczeń wobec miasta. 

§ 4. Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieścić na stronie internetowej,  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

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

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
Ewa Weber 
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Załącznik do Zarządzenia nr PM-6295/2022 
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lipca 2022 r. 

 
 

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadania  
w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka  

na przełomie 2022/2023 r.: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Kwota 
dotacji  

na 2022 r. 

Kwota 
dotacji 

na 2023 r. 

1 
Niepubliczny Żłobek 
AKUKU Radosław 
Włodarczyk 

Opieka nad dziećmi w 
Niepublicznym Żłobku AKUKU 

Radosław Włodarczyk 
48.000,- zł 96.000,- zł 

2 Żłobek Niepubliczny 
Nr 1 s.c. 

Żłobek Niepubliczny Nr 1 – osiedle 
Kopernik 28.800,- zł 57.600,- zł 

3 Fundacja Pozytywne 
Inicjatywy 

Organizacja opieki nad dziećmi  
w Pozytywnym żłobku w Gliwicach 34.800,- zł 69.600,- zł 

4 
Miasteczko Dzieci s.c. 
Joanna Serwinowska, 
Jadwiga Krzemińska 

Żłobek Miasteczko Dzieci gwarancją  
bezpiecznej opieki i rozwoju dla 

najmłodszych dzieci z Gliwic 
61.480,- zł 122.960,- zł 

5 

MDS Centrum 
Wsparcia 
Biznesowego  
Mirella Doluk-
Świerczek 

Żłobek Hakuna Matata 31.360,- zł 62.720,- zł 

 
 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
Ewa Weber 
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