
Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Urzędzie Miasta Legnicy w 2023 r.

Nazwa Wydziału Nazwa konkursu Kwota przeznaczona na konkurs 
w złotych

Termin ogłoszenia
konkursu

Zdrowia i Spraw
Społecznych

Pomoc społeczna 958.080,00 grudzień 2022

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2.151.000,00 grudzień 2022

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 400.000,00
100.000,00

grudzień 2022
styczeń 2023

Ochrona i promocja zdrowia oraz 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

20.000,00 sierpień 2023

Organizacji, Kadr i Kontroli Powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej 264.000,00 listopad 2022

 Oświaty, Kultury i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury 
i tradycji narodowych, obejmujący:
1. Wspieranie działań promujących kultury oraz tradycje innych 
państw i narodów, w tym mniejszości narodowych i etnicznych
2. Działalność wydawniczą tematycznie związaną z Legnicą
3. Organizację wydarzeń kultywujących dawne zwyczaje
i tradycje miasta, regionu oraz kraju

40.000,00 luty 2023

Otwarty konkurs ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego 
organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze 
środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych 
służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego 
konkursu ofert”

189.000,00 luty 2023 –  30.04.2023
                    30.06.2023
                    30.09.2023

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach 
indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – 
preferencje otrzymują uczestnicy OSSM

16.000,00 grudzień 2022

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach 
sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - 
preferencje otrzymują uczestnicy OSSM

250.750,00 grudzień 2022



Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy 
krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów
i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy 
i piosenki turystycznej

3.750,00 grudzień 2022

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie 
kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu 
piłkarskiego przy ul. Grabskiego

23.000,00 grudzień 2022

Infrastruktury Komunalnej Sterylizacja, kastracja i leczenie kotów wolno żyjących oraz ich 
dokarmianie na terenie Gminy Legnica

15.000,00 marzec/kwiecień 2023
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