
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR PM – 4247/2021 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa 
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  
w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 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 turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku, ogłoszony 24 maja 2021 r. 
zarządzeniem nr PM – 4073/2021.   

 
§ 2. Przyznać dotacje w łącznej wysokości 11 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście 

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

 
§ 3. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega publikacji na stronie internetowej 

miasta gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na 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 pełnię 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-4247/2021 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 
 

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych 
Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku oraz podmiotów, 
którym przyznano dotacje w formie wsparcia na ich realizację: 

 
 

L.p. Nr 
oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji  
(w zł) 

1. 1. 
Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca 
Ziemi Gliwickiej 

XVIII Rajd Świętego Jerzego 
2021 

12.07.2021-
31.10.2021 6 000,00  

2.  2. 

Oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Ziemi 
Gliwickiej 

64 Zakończenie Sezonu 
Kolarskiego 

  01.08.2021 - 
30.11.2021 1 500,00 

3. 4. Fundacja MESA Rajd rowerowy wzdłuż Kanału 
Gliwickiego 

15.07.2021-
30.09.2021 3 500,00 

SUMA 11 000,00 
 

 
 

 
 
Lista ofert, które spełniły wymogi formalne, ale nie uzyskały wystarczającej 
liczny punktów: 
 

L.p. Nr 
oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

1. 3. Stowarzyszenie GTW  Festiwal Podróżniczy 2021 

2. 5. Fundacja W TO MI GRAJ 
"Przeszliśmy kawałek ulicą obok kina 
Jutrzenka…"- fabularyzowany spacerownik 
online 
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