
sURMISTRZ
GMINY I  MIASTA

Czenrionka-Leszczytry

RG|M.524 .23.2014

Czerwionka-Leszczyny 28.0 1 .201 4 r.

OGTOSZENIE
wynik6w otwartego konkursu ofert na realizacjq zadafi publicznych Gminy i Miastaczerwionka-Leszczyny wspieranych z budzetu gminy i zol+ roku.

Plan budietowy - iSO 000,00 zl.

Nazwa zadania pu blicznego Naara oferenta I nazrta zadania publicznego

2
3lll . chg.rqsie
wrobtewskiego Czenvionka _ Leszczyny:,'Ob6z integracyjny
z programem profilaktvcznvm _ 

"Bqd2 wolnv',

\AfrsokoSd przyz-
nanych Srodk6w

publicznvch
1

1. Zadania w zataesie
ochrony i promocji zdrowia.

3
27 200,00

2. Zadania w zakresie
kultury i sztuki, ochrony
d6br kultury i dziedzictwa
narodowego.

4nr. . vnurqgrew DtqsKa, Komenda Hufca im. Gen. W.wrobtewsl{ego Czenrvionka - Leszczyny _ ,40 lecie Hufca
Czenrionka - Leszczyny "Baruy orzvsztoS"i".

6 050,00

Stowarzyszenie Kulturalno
Czenrionka Leszczyny" - ,Kultywowanie dziedzictwa
narodowego i tradycji regionu popzez upowszechnianie
muzycznych wartosci kulturalnych w Srodowisku'Gminy i Miasta
Cze nrvion ka-Leszczvnv"

19 700,00

ervwdrzyuzenre r\a Kzecz Kozwo1u Wsl Belk _ 
"Rock 

,n, rollowagala na Slonecznvm placu - lV edicja'.
I850,00

:l:y,1"y*9Tre "Has.t(er 2011" _ 
"Odkrywamy pigkno i bogactwo

utasra - sztakiem zabvtk6w tqchniki _ czes6 lll"
900.00

utowarzyszenie 
"Najwa2niejsza Jest Tradycja, w Clenrionce--

Leszczvnach -,Na szlaku kultury".
1 500,00

G.rrwrcr(i Kru.b_Firmowy ,wrota" -,Dzwi do normarnosci - wlElE
Filmoterapii Planowej dla os6b nieoelnosDrawnvch"

5 500,00
Stowarzyszenie -Na
te_szczvnach -,Sladami Gwark6ra/'.

3 500,00
3. Zadania w zakresie
ratownictwa i ochrony
ludnoSci.

\/or ugorensKo ulare: 'Alq&vne dzialania n*odzie2y i czlonk6w
mlodzie2owych dru2yn po2amiczych dla poprawy
bezpieczeistwa"

5 000.00

4. Zadania w zakresie
wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznq.

Anr. . unorqgtew utqsKa, Komenda Hufca im. Gen. W.
Wroblewskiego Czenrvionka -Leszczyny _ 

"V Tumiej Sportowy
,Sport to zdrowie".

1 500.00

ZHP Chorqgiew Seska,
wr0blewskiego Czenrionka - Leszczyny _ 

"lX Hufcowy Tumiej
Zastep6vr/'.

1 300,00

Stowarzyszenie,Basket 2
swojego Gortata - w poszukiwaniu koszykarslich talent6w _
czeSd l\f.

500.00

ervwar..yDz,rnre ,oasKet zu11- _ ,Ntech nasza gmina ma tak2e
swojego_Gortata - w poszukiwaniu koszykarskich ialent6w _
czeSd \f.

500,00

urowarzyszente 
"Basket 20,11" _ 

"Turnieje street basket 3 na 3 _lato z koszvk6wka". 300,00
ysznf re rra Kzecz Koa ro1u Wst Eeil( _ 

"Ulic6wka 5'. 2200,00

Stowarzyszenie Orup
".Organizacja cyklu propagujqCego biCganie "Rozbiegana gmina,.

2 500.00

Stowarzyszenle ,
Leszczynach - 

"Nasza tradvcia - aktruno*e'fizvczna,
1 200,00

5. Zadania w zakr. pomocy
spol, w tym pomocy rodz.
i osobom w trudnej syt.
2yciowej oraz wyr6wn,
szans tych rodzin i os6b.

aK oleft



N azwa zadania pu blicznego Nazwa oferenta I nazwa zadania publicznego
WysokoSc ptzyz'
nanych Srodkow

oublicznvch
I 2 3

6. Zadania w zakresie
dzialalnoSci wspomagajqcej
rozw6j gospodarczy, w tYm
rozw6i orzedsiebiorczoSci

Brak ofert

7. Zadania w zakresie
ekologii i ochrony zwierzqt
otaz ochrony dziedzictwa
nrzvrodniczeoo

ZHP Chorqgiew Slqska, Komenda Hufca im. Gen. W'
Wroblewskiego Czerwionka - Leszczyny - ,,E- kooperacja"

3 300,00

Razem pzydzielono: 91 500.00

Zatvvierdzam:


