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INFORMACJA

W dniu 14 stycznia 2015 roku Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydal
Zazqdzenie Nr 13/15 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na rcalizaqq pzez
organizacje pozazqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z p62n. zm.), zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania
z bud2etu Gminy i Miasta realizowane w obszaze:

,,Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b: organizacja pzedsiqwziq6 majqcych na

celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbgdnego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy."

w tym:

ZADANIE NR l - Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wy2ywieniem dla bezdomnych
mezczyzn - w tym os6b niepelnosprawnych ruchowo - z terenu Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi zostad zabezpieczona pzez oferenta
w okresie miesiaca wynosi 25, z mozliwo6ciq zwiqkszenia tego zapotzebowania do 35 os6b
w okresie zimowym: od 1.03.2015 roku do 31.03.2015 roku iod '1.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Termin realizacji zadania od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wysoko66 Srodk6w publicznych pzeznaczonych na realizacjg
Zadania Nr 1 wynosi 165 000,00 zl.

ZADANIE NR 2 - Zapewnienie calodobowego schronienia wtaz z l'qylpaniem dla bezdomnych
kobiet oraz bezdomnych kobiet z dzie/lmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi zostad zabezpieczona pzez oferenta w okresie miesiEca

wynosi 3.
Termin realizacji zadan od 01.03.2015 r. do31.12.2Q15t.
VWsokoSO Srodk6w publicznych pzeznaczonych na realizacjQ
Zadania Nr 2 wynosi 5 000,00 zl.

ZanEdzenie dostepne jest w BIP Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka' Leszczyny pod
adresem internetowym:

httpJ/www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_utzedulzatzadzenia-burmistza.html

Ofefi na realizacje Mw, zadan nalezy skladad w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta

Czerwionka-Lesz czyny, ptzy ul. Parkowej nr 9 w terniinie od 14.01.2015 roku do 04.02.2015 roku'

Oferty zlo2one po uplywie tego terminu nie bqdq rozpatrywane.

pzypomina sig o dolAczeniu do oferty wszystkich zalqcznik6w okre6lonych w ZalEczniku do

Zazadzenia.

Burmistz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstzygniQcia konkursu.
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