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OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817
z p62n. zm.) na realizacje zadan publicznych Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2017 roku.

Konkurs obejmuje nastepujqce rcdz{e zadafi (obszar lll):
Zadania w zaktesie ratownictwa i ochrony ludnoSci:

a) organizacja pzedsiqwziqd i program6w w zakresie pzygotowania mlodzie2y do
zapoznania sie z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpo2arowego i ochrony ludnosci

Wzed zagrc2eniami pozarowymi. Prowadzenie zaje6 szkoleniowych w tym zakresie,
zawod6w itp.,

b) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu ochrony pzed zagro2eniami,
c) dzialania w zakresie ochrony 2ycia, zdrowia i mienia mieszkaric6w.

Termin realizacji zadania od 29.05.2O17t. do 31.12.2017r.
Wysokosc Srodk6w publicznych peeznaczonych na rcalizactQ zadania wynosi 5 000,00 zl.

Szczegoly konkursu zawarte sq w Zarzqdzeniu Nr 185/17 z dn. 20 kwietnia 2017 roku,
kt6re dostepne jest w BIP Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem
internetowym:

hftp://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje-urzedu/dotacje-na-zadania-publiczne.html

Oferty konkursowe na realizacje zadania nalezy zlo2ye (w obu formach) w niepzekraczalnym
terminie do dnia 15 maja 2017 roku:

a) w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie
internetowej wwwwitkac.pl, www.czerwionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym
konkursie oraz na stronie www.ngo.czenvionka-leszczyny.pl w zakladce: generator ofert
isprawozda6.

b) w formie pisemnej z adnotacjq "Otwarty konkurs ofert na realizacje zadah publicznych
w 2017 roku (Obszar lll)" w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
przy ul. Parkowej 9.

Oferty zlo2one po uplywie tego terminu nie bgdq rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w Uzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel. 321 43 12 251

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygni?cia konkursu.
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