
URZAD GMINYSTRZELCE

Zalqczniki do rozporza^dzenia
Minislra Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia 15.12.2010 (Dz.U. 2011, Nr 6, poz,25)

J

Zalijcznik nr 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOLNA1'

ORGANIZACJI POZARZA^DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), O KTCRYM (-YCH) MOWA WART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz, U. Z2010 r. Nr234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

(rodzaj zadania publicznego2')

U$Pl£ &.8MLC. ..... LDMRWilL.%11 nv /? cji
adania

W FORMI'E
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO11

PRZEZ

(organ administracji publicznej)

sWadana na podstawie przepisow dziatu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentow
113'

2) forma prawna:4)

$*? stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) sp6tdzielnia socjalna ( ) inna .......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sa^dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:51

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6'

5, nr NIP: MM$.Q£tf. ........ nr REGON:

6) adres:

misjscowosc: 2.^1^.^. ...... ul, ........

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7'

gmina: ............. powiat:

wojewodztwo:

kod pooztowy: . . . . poczta: .
ff

7) to.... faks:

e-mail: ................................ http://

8) numer rachunku

nazwabanku:./3^) ...... &B..IY.K..

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow1':

a)

c)

y. /? Y. K. r Q.t. v\ K" ' '

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja^cej zadanie,

o ktorym mowa w ofercie:91



III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Po

lYKM *fUQ&Oil

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutkow

CfLU

7LfOR.C2.ZGo / Z'Dt?ou£Co

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

LiCZ
it LisTp

4, Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja^ zadania

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni si§ to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.111

IT/i:

5. Informacja, czy w cî gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci11 otrzymat/otrzymali11 dotacje. na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja^ zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore

zostaly dofinansowane, organu ktory udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)



11) osoba upowazniona do sktedania wyjasnieh dotyczapych oferty (imi? i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

f-lR-gSj •/
y

12) przedmiot dziaialnosci pozytku publicznego:

a} dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Kt £GO
Qti Do

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci11 prowadzi/prowadzg^1' dzialalnosc gospodarcza^:
/V ft* <7~)i ') T ̂  r 9 ifa) numer wpisu do rejestru przedsi§biorcow ...f/.lfr. vf*r:/..?..*:.*:./

b) przedrniot dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10>

- P&t£tfo$/r/c2cp

t 1 / 2

If ft h^o $fo **£ 5 i vJ&wM $ to a



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

8. Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego12)

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowarie w okresie od,..^/??7~! do
GMM - ' ^ ' • ' l/*>»rv«

I Tenrnin Oferent' lub inny podmiot odpowiedzialny za

dziafanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Poszczegolne dzialania w zakresie1

realizowanego zadania

publicznego14'

Tenminy realizacji

poszczegolnych

dziateh

u



10. Zakladanc rezultaty realizacji zadania publicznego15)

?OP K. Qitfl STftrfU

ufftfUfiez <

i czrYEGo

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:

Lp.

1

1!

Ill

IV

Rodzaj kosztow

Koszty
18}

merytoryczne po
stronie ...(nazwa
Oferenta) '.
1) .../

2)*^/ • • •

Koszty obstugi
zadania
publicznego, wtym
koszty
administracyjne po
stronie ...(nazwa
Oferenta) :̂  4

itf O /? S K if1
Inne koszty, w tym
koszty
wyposazenia i
promocji po stronie
... (nazwa

19}
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Koszt
catkowity
{wzt}

^.wO,c

i,̂ ,

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(wzt)

-
1

2.000,0,

z tego z finansowych
srodk6w wtasnych,
srodkbw
z innych zr6def , w tym
wptett i optat adresatow
zadania publicznego '
(wzt)

— >

Koszt do pokrycia
z wktadu osobowego,
w tym pracy spotecznej
cztonk6w
j swiadczen wolontariuszy
(WZl)

lit 0^0 to

*>tof



V. Inne wybrane informacje dotycza^ce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22'

if £

2, Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

U

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

ktore z tych zadah realizowane byly we wspolpracy z administracja^ publicznaj.

LtCZf}5&tJ U

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-aj zlecac realizacj^ zadania publicznego w trybie,

0 ktorym mowa w art. 16 ust 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego

1 o wolontariacie.



2. Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wfasne1'1

Srodki finansowe z innych zrodef ogofem (srodki finansowe wymienione
wpkt. 3.1-3. 3)11)

wplaty i optaty adresatowzadania publicznego1"

srodki finansowe z innych zrodef publicznych (w szczegolnosci: dotacje

z budzetu pahstwa lub budzetu jednostki samorza^du terytoriafnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17>

pozostafe17)

Wkfad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna

czfonkow)

Ogofem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

i
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%
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%

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

't — /
—/-—

^V

Kwota srodkow
(wzi)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

Termin rozpatrzenia -
w przy pad ku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

Uwagi, ktore moga, miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:



Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si§ w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentow1);

2} w ramach sWadanej oferty przewidujerny pobieranie/niepobieranie1) optat od adresatow zadania;

3) oferent/oferenci11 jest/sa.1) zwiazany(-ni) niniejsza_oferta_do dnia ;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,

osoby, ktorych te dane dotycza_, ztozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa_ z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/oferenci1' skiadajacy niniejsza_ oferty nie zalega (-jaJ/zalega(-jaJ1) z optacaniem naleznosci

z tytulu zobowia^zah podatkowych/sWadek na ubezpieczenia spoteczne1';

6) dane okreslone w cze_sci 1 niniejszej oferty sa^ zgodne z Krajowym Rejestrem Sa^dowym/wtasciwa^

ewidencja^1';

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatacznikach informacje sâ  zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

Oddz. Rej.£Z£&^rPaj$cziu Dddz,
•, <^Cr-/^^

•JfeftsaBe^ka x' He<
. DZIAt REJONQWv '

* V i i f l ' * - T L r i i C m j n ' \ H ! , r , - i i ; i

T -J -> /'
' in . ., C7MO, ul. Wi^niowa 5

1-15-57

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowa±nionych

do sktadania oswiadczeh woli w imieniu
of e re nta/of e re nt6w1'

Data

Zata^czniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa^dowego, innego rejestru lub ewidencji24'
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sWadajacych oferty wspoln% niz
wynikaja^cy 2 Krajowego Rejestru Sajdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy
upowaznienie do dzlatania w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie zlozenia oferty25'

Adnotacje urz^dowe251



^ Niepotrzebne skreslic.
2' Rodzajem zadania jest jedno lub wi^cej zadan publicznych okreslonych w art. 4 usta\vy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferentow skladaja_cych ofert? wsp61na_ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja. wlas"ciwe
pola.

Forma prawna oznacza form? dzialalnosci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okres"lona_ na podstawie obowiazujacych przepisow, w szczegolnos~ci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne dzialajq.ce na podstawie przepisdw o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kos"ciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz
0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja_prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia_
forme_ lub wpisac inn%
5^ Podac nazw? wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obr^bie danej jednostki.
s' Nie \vypelnia6 w przypadku miasta stolecznego Warsza\vy.
9J Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innycb jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wj'pelnic jesli
zadanie ma byd realizowane w obr^bie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslic czy podstawa^ sa_ zasady okreslone w statucie, pemomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wspolnej.
11 'Wypemi6 tylko \ przypadku ubieganiasi? o dofinansowanie inwestycji.
12^ Opis musi by6 spqjny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp<51nej - nalezy wskazac
doktadny podzial dzialan w ramach. realizacji zadania publicznego mi^dzy skladaja_cymi ofert? wspolna_.
13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpocz^cia i zakonczenia poszczegomych dzia^an oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba^wiadczeri udzielanych tygodniowo, miesi^cznie, liczba adresat6w).

J Opis zgodny z kosztorysem.
Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy b§da_ trwale oraz w jakim stopniu realizacja

zadania przyczyni si§ do rozwiajzania problemu spolecznego lub zlagodzijego negaty\\Tie skutki.
I6) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane koszty, w szczegolno^ci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen.
ir>Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
I8J Nalezy wpisac koszty bezpo^rednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19' W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dola_czaja_do tabeli informacj? o swoich kosztach.
20' Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga_ i administracja_ realizowanego zadania, ktore zwiazane s^,
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga^ finansowa^
1 pra\vna_ projektu.
2I^ Wypelnienie fakultatywne — umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6r3'm mowa w § 16 ramowego
wzoru umow}', stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzajizenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza_cych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie ofertj' wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osob, kt6re b?da_ zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporza_dkowa6 zasoby kadrowe do
dysponuj^cych nimi oferent6w.

-1 Np. lokal, sprz^t, materialy. W przypadku ofert>' wspolnej nalezy przyporza_dkowac" zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentow.
24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego; kiedy zostal wydany.
25) Wypemia organ administracji publicznej.
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