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ZARZĄDZENIE NR PM – 7243/2023 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku. 
  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 w związku z art. 15 ust. 2h  
i 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.) 

 

 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice 
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku, ogłoszony 12 grudnia  
2022 r. zarządzeniem nr PM-7063/2022. 

 
§ 2. Przyznać dotacje w łącznej wysokości 28.150,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia 

osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadań 
wyłonionych spośród ofert przyjętych do rozpatrzenia, zgodnie z zestawieniem 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega publikacji na stronie internetowej miasta 

Gliwice: gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Centrum 3.0 – 
Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. 

 
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. 
 
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 
          Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
                                                                              
                                                                                        Ewa Weber 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



 
Załącznik do Zarządzenia  
nr PM- 7243 /2023 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 
 

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych Miasta Gliwice w  dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku, 
na które przyznano dotacje: 
 

L.p. Nr 
oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji  
(w zł) 

1. 1 
 

ZHP Chorągiew Śląska 
 

Rajd MANEWRY 
 

5 000,00 
 

2. 2 ZHP Chorągiew Śląska 
 

XX Rajd Świętego 
Jerzego 2023 

 
10 000,00 

3. 4 Odział PTTK Ziemi Gliwickiej 
 

XXVIII Zlot Młodzieży - 
Toszek 2023 

 
13 150,00 

SUMA: 28 150,00 

 
Lista ofert spełniających wymogi formalne, zgłoszonych do otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w  dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa w 2023 roku, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów 
uprawniającej do otrzymania dotacji: 

 
L.p. Nr 

oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

1. 5 Fundacja SPORT-TRAVEL Korona Karpat Zachodnich 

 
 
Lista ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Miasta Gliwice w  dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku, 
które nie spełniły wymogów formalnych: 
 

L.p. Nr 
oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

1. 3 Odział PTTK Ziemi Gliwickiej 54 Rajd Szlakami Powstań Śląskich 

2. 6 Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla dzieci  
w Sośnicy 

Gliwice - moja mała ojczyzna - architektura Gliwic 
na przestrzeni wieków 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Ewa Weber 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
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