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OGLOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p62n.
zm.), zadafi publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania
z bud2etu Gminy i Miasta w obszarach zada6:

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) organizacja program6w profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla

dzieci i mlodzie2y, popzez realizaqq zadai z zakresu profilaktyki
i rozwiqzywania problem6w uzale2nieri, na Eecz propagowania lrzehwego
stylu 2ycia. Zadania realizowane w ramach tych dzialari muszq by6 zgodne
z zadaniami okre6lonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych na 2015 rok.

2) Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa
narodowego:
a) organizacja dla mieszkaric6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych

o charakterze regionalnym - lokalnym i Srodowiskowym.
b) kultywowanie tradycji regionalnych.

3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci:
a) organizacja przedsiqwzig6 i program6w w zakresie przygotowania mlodzie?y

do zapoznania sig z prowadzeniem ratownictwa przeciwpo2arowego
i ochrony ludnoSci przed zagro2eniami po2arowymi. Prowadzenie zajg6
szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.

4) Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznq
a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkaric6w gminy,

zar6wno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
b) organizacja turniej6w I zajqc rekreacyjnych dla mieszkaric6w gminy, za

wyjqtkiem przygotowari i start6w w rozgrywkach ligowych.

5) Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:
a) organizacja pzedsiqwziqd majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym

z terenu gminy,



6) Zadania w zakresie dzialalno6ci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym
rozw6j przedsigbiorczoSci :

a) organizacja przedsigwziq6 w zakresie wdra2ania program6w pobudzania
przedsigbiorczoSci. Prowadzenie z4ee szkoleniowych, edukacyjnych,
konkurs6w, akcji promocyjnych itp., przyczyniajqcych sig do rozwijania
postaw przedsigbiorczych oraz podnoszenia kompetencji kluczowych
zdefiniowanych przez Unig Europejskq,

b) promocja spolecznej odpowiedzialno6ci biznesu,
c) wspieranie aktywno6ci spolecznej i obywatelskiej wSr6d ludzi mlodych.

Termin realizacji zadania od 20.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania wynosi
154 000,00 zl.

Zarzqdzenie dostgpne jest w BIP Urzgdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
pod adresem internetowym:
http://www. bip.czerwionkaJeszczyny. pl/informacje _uzedulzarzadzenia_burmistza. html

Oferty na realizacjq wlw zadart nale2y zlo2yc w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 marca 2015 roku:

t; w formie elektronicznej poryzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie
internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem
o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czenlrrionka-leszczyny.pl
w zakladce: generator ofert i sprawozdari lub dotacje-konkursy.

2) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania,
z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizacjq zadai publicznych w 2015 roku
w zakresie dzialalno5ci na Eecz organizacji pozarzqdowych" w Kancelarii Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9.

Oferty zlo2one po uplywie tego terminu nie bqdq rozpatrywane.

Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.
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