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OGLOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWON KA.LESZCZYNY

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazedowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z p62n. zm.)
na realizacje zadan publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z budzetu Gminy i Miasta w 2017 roku.

Konkurs obejmuje nastepujqce rodzaje zadafi (Obszar Vlll):

Zadania w zakresie dzialalnosci na rzecz organizacji pozaeqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie okre5lonym w pkt 1-32: organizacja lll Festiwalu Organizacji
Pozazqdowych (FOP).

Termin realizacji zadan od 18 maja 2017t. do 30 wrzesnia 2017r.

Preferowany termin FOP: 24-25 czeNvca 2017t.
Preferowane miejsce:. I dzief - Centrum Organizacji Pozazqdowych, ul. 3 Maja 19,. ll dzie6 - impreza plenerowa Hala Targowa w Czerwionce-Leszczynach

Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w bud2ecie w formie dotacji Srodki publiczne
w wysokosci 20 000,00 zl.

Szczeg6ty konkursu zawarte sq w Zatzqdzeniu Nr 174117 z dn. I 1 kwietnia 2017 roku, kt6re dostgpne
jest w BIP Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionkaleszczyny. pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_publiczne. html

Oferty konkursowe na realizacje zadania nale2y zlo2y6 (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 maja 2017 roku:

a) w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerwionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie oraz na
stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakladce: generator ofert i sprawozdan lub dotacje -
konkursy.

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert na organizacje lll Festiwalu Organizacji
Pozazqdowych w 2017 roku (Obszar Vlll)" w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty zlozone po uplywie tego terminu nie bedq rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w Uzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja '19, lel. 3Z 43 12 251

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.
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