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ZARZĄDZENIE NR PM 17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

2 dnia maja 2017 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
zzakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych
na metodzie study circle, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start - usługi społeczne
świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta
Gliwice" współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Siąskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 2 póżn. zm.)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Unieważnić otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 4354/17
z 5 kwietnia 2017 r. na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności
i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji
i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circłe, realizowanego
od 5 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r., w ramach projektu „Usługi społeczne na start - usługi
społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie
Miasta Giiwice” współfinansowanego przez Unię Europejską 2 _Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020. Konkurs
zostaje unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty.
§ 2. Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym -
Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych.

§3.0|:ipowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
wG|iwicach.
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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