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INFORMACJA

W dniu 7 stycznia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wydal Zarzqdzenie Nr 5 I 14 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekiow
w zakresie rozwoju sportu na . terenie Gminy i Miasta 

-Czerwionka-Lesiczyny

wspieranych z budzetu gminy w 2014 roku.
Konkurs projektow obejmuje realizacjg nastgpuiqcych zada6:
1) realizacji program6w szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzqtu sportowego,
3) pokrycia kosztow organizowania zawodow sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach,
4) pokrycia kosztow korzystania z obiekt6w sportowych dla celow szkolenia
sportowego,
5) sfinansowa n ia wynag rod zenia kad ry szkolen iowej.

ZarzEdzenie dostgpne jest w BIP Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pod adresem internetowym :

http ://www. cze rwi o n ka- le szczyn y. pt/b i p/i nf_u rz/z a rz ad ze n i a_b u rm i strz a. htm I

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przezn aczycjako wsparcie
w formie dotacji srodki publiczne w rqcznej wysokosci z-eo ooo,00 zl.

Wnioski muszE byd zgodne zZalqcznikiem Nr 1 do Uchwaty Nr LIV/672110 Rady
Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2O1O roku w sprawie
okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadari z zakresu rozwoju sportu na ierenie
Gminy i Miasta Czenrujonka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 1537 zdn. 11 lutego
2013 roku) w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu iinansowa nia zadart z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny, Wzory wniosk6w sq
doslgpne bezpo6rednio w Wydziale Rozwoju Gminy iMiasta bzerwionkl - Leszczyny,
ul. Rostka 7, tel. 324312251,lub drogq elektronicznqnastronie internetowej:

http://vvww.czenuionka-leszczyny.pl/biphada/uchwaly_rady_miejskiej.htmt

Wnioski na realizacjg w/w projektow naleZy sktadac w Sekretariacie Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr g w terminie od
7 stycznia 2014 roku do 22 stycznta 2014 roku.

wnioski zlohone po uplywie tego terminu nie bgdq rozpatrywane.

Przypomina siq o dolqczeniu do wnioskow wszystkich zalqcznik6w.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnigcia konkursu.
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