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OGTOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

ogiaszam otwarty konkurs ofert na realizacjQ przez otganizaile pozazqdowe lub

podmioty-wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci
'pozytt<u-puOtlcznego i o wolontariacie (t. j. Dz. lJ.22014 t., poz. 1118 z-p62n' zm'r'
zadiri publicznych w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czenarionka-

Leszczyny w obszarze 5 b Rocznego Programu Wspolpracy na 2016 rok:

,,zadania w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdziatania wykluczeniu sp&cznemu:
organizacja pzedsiqwziq6 majqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku

i niezbqdnego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy.'
wtym:

ZADANIE NR l- Zapewnienie calodobowego schronienia wfaz z wy2ywieniem dla

bezdomnych mQzczyzn - w tym os6b niepelnosprawnych ruchowo - z terenu Gminy

i Miasta bzerwiilnfi - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi

zostae zabezpieczona pzez oferenta w okresie miesiqca wynosi 35'

z mo2liwoSciq aiviqkszenia tego zapotzebowania do 40 os6b w okresie zimowym

od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku i od 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2016 roku.

ZADAIiIE NR 2 - Zapewnienie calodobowego schronienia wtaz z wy2ywaniem dla

bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziecmi z terenu Gminy i Miasta

Czenarionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi zosta6

zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiqca wynosi 3 z mo2liwo6ciq

afiqkszenia tego zapotzebowania do 6 os6b w okresie zimowym od 1 stycznia do

3'l marca 2016 roku i od 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2016 roku.

Termin realizacji zadai od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Wysoko66 Srodt<Ow publicznych ptzeznaczonych na realizacjq wynosi '185 000,00 zl.,

wtym:
1) na zadanie Nr 1 - 180 000,00 zl.
2) na zadanie Nr 2 - 5 000,00 zl.

Zarzqdzenie Nr 640 z dn. 26 listopada 20'15 roku dostqpne jest w BIP Uzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:
http:/ir',ww.bip.czenrrrionkaJeszczyny.pl/informacje_uzedu/zazadzenia-burmistrza.html

Oferty na realizacjq wArrr zadah nale2y zloZye w niepzekraczalnym terminie do dnia

18 grudnia 2015 roku:
i) w formie eleKronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie

internetowej www.witkac. pl, www. czerwionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem
o niniejszym konkursie otaz na stronie www. ngo. czenivionka-leszczyny. pl

w zaktadce: generator ofert isprawozda6 lub dotacje-konkursy.
2) w formie pisemnej z adnotacjq "Otwarty Konkurs Ofert na realizacjq zadah

publicznych w 2016 roku (Obszar 5b)" w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta

Czenrionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.
Oferty zlozone po uptywie tego terminu nie bqdq rozpatrywane.
Burmistrz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu'




