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W dniu 29 listopada 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny*yqgl zarzqdzenie Nr 527113 w sprawie ogtoszenii otwartejo 
-konkursu 

ofert nareaf izacjg przez organizacje pozarzEdowe tu6 poomioty wymiJnione w art, 3 ust. 3Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatatnosci'iolytrri pubti..n"jo i o wolontariacie(tekst jednotity Dz. u. z 2010 r. nr 234 poz. 15i6 i pozn. zm.), zloan pubricznychGminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budzetu Gminyi Miasta w 2014 roku w obszarach:

1) zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Czenrvionk a-Leszczyny 2g.1 1 . 201 3 r.
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2) zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kurtury i dziedzictwanarodowego:
al organizacja dla mieszkaric6wgminy integracyjnych imprez kulturalnych

imprez kulturalnych dla mieszkancow gminy.

3) zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci:
al organizacia przedsigwzig6 i programo* * zakresie przygotowania mlodzie2ydo zapoznania siq z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochronyludnoSci przed zagro2eniami pozarowymi. Prowadzenie zajg6 szkoleniowychw tym zakresie, zawodow itp.

o charakterze regionalnym;
b/ organizacja Srodowiskowych

4)
al

zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznei:
:.t^9,fl,^=::n^,1yl:":,-y i_lklesie kutiury f.izycznej dta miesiraritow iminy,zarowno na terenie gminy, jak i poza jej grinicjmi;

b/ organizacja turniej6w i zawodow rekielcyjnych dla mieszkaficow gminy.

b) Zadania w
i osobom w

zakresie pomocy spolecznej,
trudnej sytuacji 2yciowej oraz

w tym pomocy rodzinom
wyr6wnywania szans tychrodzin ios6b:

al organizacja przedsigwzigc maiqcych na ceru pomoc rodzinom najubozszym
z terenu gminy.



6) zadania w zakresie dziatarnogci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy,
w tym roau6i przedsigbiorczo6ci:

al organizaila przedsigwziqd w zakresie wdrazania program6w pobudzania
przedsigbiorczosci, Prowadzenie zajg6, szkoleniowych w tym zakresie,
konkurs6w, akcji promocyjnych itp.

7) Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego:

al organizowanie kampanii wraz z akcjami informacyjno - edukacyjnymi dla
mieszkahc6w gminy.

Razem wysokoSc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacjq zadan
wynosi 150 000,00 zl.
Zarzqdzenie dostqpne jest w BIP Urzgdu Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny
pod adresem internetowym:
http://www.czenvionka-leszczyny,pl/bip/inf_urzlzarzadzenia burmistrza.htmI

Oferty muszq byc zgodne z ramowym
publicznego stanowiqcym Zalqcznik Nr 1 do Rozl
Spolecznei z dnia 15 grudnia 2010 r. w spraw'e wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczqcych . realizecji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). Wzory ofert sq dostgpne
bezpoSrednio w Wy9=gl" Rozwoju Urzgdu Gminy rMiasta Czenruionka - ieszczyny,
ul' Rostka 7, tel' 324312251,lub drogq elektronicznq na stronie www.pozytek.gov,pl.

Oferty na realizacjq w/w, zadan nale2y sklada6 w Sekretariacie Urzgdu Gminy
i Miasta Czenruionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 29.1t.20tg rofu
do 20.12.2013 roku.

oferty zlo2one po uptywie tego terminu nie bedq rozpatrywane.

Przypomina siQ o dolqczeniu do oferty wszystkich zalqcznikow okreSlonych
w zarzqdzeniu o ogloszeniu konkursu i wymienionych we wzotze oferty.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnigcia konkursu.

- Ogloszony Konkurs nie obejmuje zadar\ z zakresu sportu, kt6re bgdq wspierane
w formie dotacji w trybie Uchwaty Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej z dn. 2g.X.2010 roku
z po2n. zm' Konkurs na projekty z zakresu rozwoju iportu zostanie ogloszony
w styczniu 2014 roku.

wzorem oferty zadania


