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OGLOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego organizac,i pozarzqdowych i innych podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (1.j. Dz. U.
z 2016r., poz. '1817 z p62n. zm.) do realizowanych zadai publicznych wspolfinansowanych z funduszy
zewnqtznych w 2017 roku.

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie okre6lonym w art. 4 ust. 1

w pkt 1-32 ustawy.

Termin realizacji zada6: mogq byc realizowane w terminie od 1 czenrvca 2017r. do 31 grudnia 2017r.
W sytuacji, gdy dzialania oferenta wykracz4q poza ramy czasowe okre6lone ninie.iszym konkursem,
oferent powinien w ofercie konkursowej wspomniei o pozostalych dzialaniach traktujqc je jako szerszy
kontekst realizacji zadania. Dzialania te (wykraczajqce poza ,amy czasowe niniejszego konkursu) nie
powinny byc ujmowane w harmonogramie ani w kosaorysie.

Wysoko6c Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania wynosi 40 000,00 zl.

Zazadzenie dostepne iest w BIP Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem
internetowym:

httpJ/www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_uEedulzaeadzenia_burmistza.html

Termin skladania ofert uptywa z dniem 6 pa2dziernika 2017t. o godz. 14.00. W pzypadku
wyczerpania puli 6rodk6w pzed dniem 6.10.2017r. nastqpi wcze6niejsze zakoiczenie naboru wniosk6w.
lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych i zakoriczeniu naboru ofert zamieszczona bgdzie
w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogloszei w siedzibie
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty konkursowe na realizacje zadai nale2y sklada6:

a) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie intemetowej
www.witkac.pl, www.czenpionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o ninie.iszym konkursie oraz na stronie
www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakladce: generator ofert i sprawozdai lub dotacje - konkursy.

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert na wklad \,vlasny" w Kancelarii Uzedu Gminy i

Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej g.

Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane bedq pzez Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
na biezqco, w terminie do 3 tygodni od dnia zlo2enia oferty - do wyczerpania Srodk6w finansowych lub
zakoficzenia naboru wniosk6w. lnformacja o wyborze ofert bedzie publikowana na bie2qco w Biuletynie
lnformacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:

http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_publiczne.html

na tablicy ogloszei Uzedu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa I oraz na stronach
internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyska6 w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul.3 Maja 19, tel.32l 43 12 251

Burmistrz Gminy i Miasta zaslzega sobie prawo nierozstrzygniQcia konkursu.
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