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Zarzqdzenie Nr291 /15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizacjQ zadania publicznego
pod naanvq:

,,Naprawa kolektora przy ul. Zawadzkiego" w okresie od 22 lipca 2015r. do 't5
wrzesnia 2015r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013r., poz 594 z p62n.zm.) w zwiqzku z $ 4 Uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce -Leszczynach nr Lll/609/10 z dnia 03 wzeSnia 2010 r. w sprawie
okre6lania trybu postQpowania o udzielenie dotacji, sposobu je1 rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .

zarzqd z a m co nastqpuje:

s1

l.Oglaszam konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.,,Naprawa kolektora
pzy ul. Zawadzkiego" w okresie od 22 lipc,a 2015r. do 1 5 wzeSnia 2015r., kt6re
zostanie sfinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny.
2.Oglcszenie w sprawie konkursu, o kt6rym mowa w ust. 1 powinno miec tre6c
okre6lonq w zalqczn i ku do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Tre56 ogloszenia, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 2 nalezy zamie6cic w Biuletynie
lnformacji Publicznej otaz na tablicach ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zazqdzenia
nr 291 /l5r.Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 09.07.2015r.

Warunki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne
w zakresie melioracji wodnych

W zwiqzku z $ 4 ust. 1 Uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Nr Lll/609/10 z dnia 03 wrze6nia 2010 r. w sprawie okreSlenia trybu postqpowania
o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania, Burmistz Gminy i Miasta Czenvionka- Leszczyny, ul. Parkowa g

oglasza konkurs ofert na realizacjq zadania publicznego pod nazwA :,,Naprawa
kolektora pzy ul.Zawadzkiego" w okresie od 22lipca 2015r. do 15 wrzeSnia 2015r.
Oferty mogq skladai podmioty, kt6re nie sa zaliczane do sektora finans6w
publicznych i nie dzialajqw celu osiqgniqcia zysku.
Na realizacjq ofert wylonionych w konkursie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka
leszczyny pzeznacza kwotq 4.000,00 zl :( slownie : cZery tysiqce zl 00/100).
Oferty nale2y skladai na formulazach okre6lonych Uchwalq Nr Llli609/10 Rady
Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 03 wrzeSnia 2010r., w sprawie
okreSlenia trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jq rozliczania oraz
sposobu ko ntro I i wykonywa nia zleco nego zadania.
Oferty nale2y skladae w zamknietych kopertach w sekretariacie Uzedu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na adres 44-230 Czervvionka-Leszczyny ul. Parkowa
I w terminie do dnia 1 7 lipca 201 5 roku godz. 14@.
Formulaze ofertowe dostqpne sq na stronach internetowych Biuletynu lnformacji
Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Wa6ciwy meMorycznie wydzial Urzqdu Gminy i Miasta dokonuje wyboru
kandydat6w do zawarcia um6w dotacji spoSr6d podmiot6w, kt6re przedstawiq
najkorzystniejsze oferty na realizacjq ww. zadania publicznego.
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