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OGLOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

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.22016 r., poz.
1817 z po2n. zm.) na realizacjq zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w formie wspierania:

Prowadzenie w 2018 i2019 roku Centrum Organizacji Pozarzqdowych w pomieszczeniach
I pigtra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czenvionce-Leszczynach (Zadanie w zakresie
dzialalnosci na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w Wmienionych w aft. 3 ust 3,

w zakresie okre!;lonym w pkt 1-32a ) i realizacje minimum jednego przedsiqwzigcia rocznie
(2018 i 2019) wynikajqcego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny do 2022 toku (w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego lub ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
lub dzialalnoSci wspomagajqcej rozw6j pnedsiqbiorczo$ci)

Termin realizacji zadania od 16.03.2018 r. do31.'12.2019 r.

Na pzedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budzecie w formie dotacji Srodki publiczne
w wysokoSci:

. w roku 2018 - na prowadzenie COP - 95 000,00 zl, na realizacjg pzedsiqwzigcia - 5 000,00 zl

. w roku 2019 - na prowadzenie COP - 95 000,00 zl, na realizacjg przedsiewziqcia - 5 000,00 zl

Zazqdzenie Nr 49/1 8 z dnia 13 lutego 201 8 roku dostgpne jest w BIP Uzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny. pl/informacje _urzedulzazadzenia-burmistza.html

Ofertg konkursowq na realizacjg zadania nale2y zlo2y,6 w niepzekraczalnym terminie do dnia
6 marca 2018 roku do godz. 15.30:

a) w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie.

b) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacjq
,,Otwarty konkurs ofert na prowadzenie COP i realizacjq pzedsigwzigcia wynikajEcego
z LPR" w Kancelarii Urzqdu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.

Oferty zlo2one po uplywie tego terminu nie bedq rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.
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