
Chełm, dnia  09 marca 2021 r.

DSO-PS.523.4.2021

Prezydent Miasta Chełm

ogłasza konkurs o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Chełm

dla organizacji pozarządowej wyróżniającej

się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), posiadających

siedzibę lub filię/oddział na terenie Miasta Chełm, działających na rzecz 

mieszkańców Miasta Chełm.

2. Celem konkursu jest uhonorowanie wyróżniającej się organizacji pozarządowej 

działającej na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrych praktyk w zakresie

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych.

3. Zgłoszenia podmiotów konkursowych na formularzu zgłoszeniowym mogą 

dokonywać:

1) organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego oraz

2) osoby fizyczne.

4. Formularz zgłoszeniowy oraz ,,Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta 

Miasta Chełm...” zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm: 

www.chelm.pl przyjazne strony: ,,Sprawy Społeczne” - ,,Konkursy – organizacje 

pozarządowe”.

5. Wypełniony formularz w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs o przyznanie 

Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się 

w działaniach na rzecz społeczności lokalnej” należy w terminie do 30 kwietnia 

2021 roku:

• złożyć osobiście do Departamentu Obsługi Mieszkańców  - Wydział Kontaktów

z Mieszkańcami, ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm pok. nr 19

• przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 

Chełm (decyduje data stempla pocztowego).

6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

• złożone po terminie,

http://www.chelm.pl/


• wycofane przez wnioskodawcę.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody dokonane będzie podczas imprezy pn. 

„Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”.

8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zmieszczona:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm - www.chelm.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – przyjazne strony: Sprawy 

Społeczne,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej- www.umchelm.bip.lubelskie.pl – ogłoszenia 

zwykłe,

4) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm oraz

5) podana do wiadomości lokalnym mediom.

Z up. Prezydenta Miasta Chełm

/-/ Dorota Cieślik

      II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm 


