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OGLOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

Oglaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wtasnego organizacji pozazqdowych
i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2O18r., poz. 450) do realizowanych zadai publicznych
wsp6lfinansowanych z funduszy zewnqtznych w 2018 roku.

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie okreslonym w art. 4
ust. 1 w pkt 1-32a ustawy.

Na pzedstawione do realizacji zadania pzeznacza siQ jako wsparcie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko5ci: 20 000,00 zl.

Zadania mogE byd realizowane w terminie do 31 grudnia 2018r. W sytuacji, gdy dzialania oferenta
wykrae.flq poza ramy czasowe okreslone niniejszym konkursem, oferent powinien w ofercie
konkursowej wspomnie6 o pozostalych dzialaniach traktujqc je jako szerszy kontekst realizacji
zadania. Dzialania te (wykraczajqce poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny byc
ujmowane w harmonogramie ani w kosztorysie.

Zarzqdzenie Nr 83/18 z dnia 8 marca 2018 roku dostepne jest w BIP Uzedu cminy i Miasta
Czeruionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_u rzedulzarzadzenia_burmistrza.html

Termin skladania ofert uplywa w dniu 1 pa2dzienika 2018r. o godz. 17.00. W pzypadku
wyczerpania puli Srodk6w pzed dniem 1.10.2018r. nastqpi wczesniejsze zakonczenie naboru
wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych i zakorlczeniu naboru ofert
zamieszczona bQdzie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na
tablicy ogloszeh w siedzibie Uzgdu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

Oferty konkursowe na realizacjq zadah nalezy sklada6 (w obu formach):

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

b) w formie pisemnej w zamkniQtej kopercie z oznaczeniem naanvy zadania z adnotacjq
,,Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie
okreslonym w art. 4 ust. 1w pkt 1-32 ustawy" w Kancelarii Uzedu Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszcryny, przy ul. Parkowej g.

Oferty zlo2one po uplywie tego terminu nie bede rozpatrywane.

Burmistz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstzygniecia konkursu.
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