
 
 

Zarządzenie nr PM-4594/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 

 
z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych 
z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu 
„Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 
w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 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. Unieważnić otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-4214/2021 
Prezydenta Miasta Gliwic4e z dnia 25 czerwca 2021 r. na realizację zadania 
publicznego miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub 
wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla 
rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach 
realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na konkurs nie wypłynęła 
żadna oferta. 

§ 2.  Informację o unieważnieniu konkursu zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej gliwice.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

§ 3.  Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym


