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OFERTA REALIZACJIZA
i miejsce złozenia oferty

gan administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOTNA+)
oRGANIZACJl PoZARZĄDoWEJ(-YCH)/PODMloTU (-oW), o KToRYM (-YCH) MOWA W ART
UST. 3 USTAWY Z DN|A 24 KWlETNIA 2003 r o DZlAŁALNoScl POZYTKU PUBLlcZNEGo
I O WOLONTARTACTE (Dz. U. z20jO r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych
(rodzaj zadania publicznego2))

Tablice promujące ideę odnowy wsi Rzepotowice
(tytuł zadania publicznego)

w okresie

PoWIERZEN lĄ

R

od 22listopada do 20 grudnia 2012r.

W FORMIE
EĄIłZAa#ZADAN lA zu B t cZN EGo^/VS
PUBLICZNEGO 1)
l

Pl ERAN |A R EAL|

ZACJ l ZADAN lA

PRZEZ
Gminę Trzebnica

(organ administracji publicznej)

składana
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kwietnia 2003

r

l. Dane oferenta/oferentów1)3)
1) nazwa: Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgorz Trzebnickich

2) forma prawna:o)

(x) stowarzyszenie
( ) koŚcielna osoba prawna

(

() społdzielniasocjalna

()

()fundacja
) koŚcielna jednostka organizacyjna

inna...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)

0000320987
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

05.0'1.2009

r.

5) nr NIP: 915

-

175

-

13 - 93 nr REGON:020894803

6) adres;

miejscowość: Trzebnica ul.: Ks. Bochenka 6

dzielnica lub inna jednostka

pomocnicza:t)._

gmina:Trzebnica powiat:8)trzebnicki
wojewÓdztwo:

dolnośląskie

kod pocztowy:

55-100 poczta: Tzebnica

7) tel.: 71 312-38-09 faks:

e-mail: lqdkM@wp.pl

;

http://www.krainawzgorz.pl

8) numer rachunku bankowego: 88 9591 0004 2001 0000 5760 0001

Nazwa banku: Bank Społdzielczy w Trzebnicy
9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/efu+en*ów+):

a) Katar zy na

Ja

rczews ka

b) Mańyna ostaszewska

10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o ktÓrym mowa w ofercie:g)

11) osoba upowaŻniona do składaniawyjaśnień dotyczących oferty (imię inazwisko oraznr tel'efonu

kontaktowego)

Alicja Gawior tej.71 388 81 41

1

2) przedmiot działa n oŚci pozytku
l

pu

b

l

icznego

:

a) działalnośćnieodpłatna pozytku publicznego

DziałalnoŚc pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
b) działalnoŚć odpłatna pozytku publicznego

nie dotyczy

1

3) jezeli oferent /oferenci

1

)

prowadzi/pr owadz{) działalnoŚc gospodarczą

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalnościgospodarczej

Nie prowadzi działalnościgospodarczej

lI. lnformacja

o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczen em podstawy
i

p

rawnell

0)

lll. Szczegółowy zakres nzeczow zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania pub|icznego

Realizacja zadania,,Tablice promujące ideę odnowy wsi'' polegac będzie wykonaniu witacza i jego
zainstalowaniu przy głÓwnej drodze wjazdowej przed granicą wsi Rzepotowice, a takze
talllićy
informacyjnej, ktÓra zostanie usytuowana w centrum miejscowości. Będzie to przedsięwzięció
stańowe grupy odnowy wsi - aktywizujące i integrujące jej członkÓw, słuzące rÓwniez budowaniu
wśrÓd mieszkańcow poczucia wspÓlnoty oraz własnej toŻsamoŚci.

-

Na witaczu znĄdzie się m.in' logo sołectwa Wypracowane przez grupę odnowy wsi - wskazujące na
zasoby stanowiące jego specyfikę, mogące przyciągnąc nowych mieszkańcÓw i zainteresowac
turystow; na tablicy informacyjnej- m.in.: zarys mapy ilustrującej usytuowanie wsi i opis miejscowoŚci

ze zdjęciami.

Na uwagę zasługuje fakt, iŻ inicjatywa zadania wyszła od mieszkańcow miejscowości' Będzie to nie

tylko skuteczna forma promocji, ale równiez miły gest zyczliwościdla wszystkich gościi
pzejeŻdŻający ch

pr

zez

s ołe ctwo.

Zadanie to zostanie zrealizowane przez Grupę odnowy Wsi Rzepotowice w Pańnerstwie:

' z

Lokalną Grupą Działania ,,Kraina Wzgorz Trzebnickich'', ktora podejmie się

odpowiedzialnoŚci za realizację całoŚci projektu

'

z GminąTrzebnica, ktÓra słuzyc będzie pomocąw przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz
projektu logo wsi oraz tablic, w pozyskaniu zgÓd właŚcicieli działek, na ktÓrych tablice zostaną
zainstalowane; zapewni takze wymagany wkład własny'

2. opis potzeb wskazujących na koniecznośó wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
Sołectwo Rzepotowice zostało zgłoszone do Programu odnowy Wsiw WojewÓdztwie

Dolnośląskimw

Wsi uczestniczyła w warsztatach, na

sierpniu 2011

r' W

na wykonanie

i zainstalowanie witacza oraz tablicy informacyjnej i tym samym - dołączyc do

paŹdzierniku Grupa odnowy

których

w niej
Wypracowana została sołecka strategia rozwoju miejscowości' Jednym z zaplanowanych
pozyskac dotację
projektow jest udział w konkursie ,,Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi'', by
16'

przez
gminnych sołectw, ktÓre wcześniej zgłosiły akces do programu odnowy wsi i promują tę ideę
jest efektem wspólnej pracy ośmiu
witacz oraz tablicę informacyjną. Koncepcja tych przedsięwzięc

sołectw, ktore przystąpiły do pro9ramu

w pienłszej kolejnoŚci.

Spodobała się ona nie tylko

Wyraz W
mieszkańcom Gminy Trzebnica, ale takŻe wielu osobom spoza jej terenu' ktÓre dawały temu
telefonicznych i przy osobistych spotkaniach z panem Burmistzem' Przyjęto więc

rozmowach

prekursorskie zasadę, ze koncepcja witacza i tablicy informacyjnej Wypracowana pŻez sołectwa
program odnowy
będzie dumną wizytowką wszystkich kolejnych miejscowoŚci włączających się W
członkow tej
wsi, łączącą je w jedną wielką rodzinę. W ten sposob tworzy się klimat zachęcĄący

_
rodziny do zacieśnienia więzÓw, nawiązania wspÓłpracy i wymiany doświadczeń, a takŻe
ważnym zachęcający pozostałe sołectwa do włączenia się w to elitarne grono. Kolejnym - rownie
publicznego jest
motywem uzasadniającym koniecznoŚc wykonania przedmiotowego zadania

potrzeba integrowania oraz aktywizowania mieszkańcow wsi Rzepotowice, budowania w nich
poczucia toŻsamości'Realizacji tej potrzeby słuzyc będzie osobiste zaangaŻowanie Grupy odnowy

w
Wsi w przygotowanie projektu logo sołectwa, ktore znajdzie się na witaczu i tablicy informacyjnej,
przygotowanie koncepcji zagospodarowania tablicy informacyjnej oraz opisu miejscowoŚci ze
stylu będą nie
zdjęciami, a takŻe _ W prace instalacyjne tych przedsięwzięc. Wykonane w ludowym
zachęcającą
tylko promowac ideę odnowy dolnoŚląskiej wsi, będą rowniez wizytowką miejscowości

ją do
Zakłada się, ze te stańowe działania Grupy odnowy Wsi zmobilizują
mieszkańcow
podejmowania kolejnych projektow na rzecz odnowy wsi, a jej przykład zachęci innych

do jej odwiedzenia

.

do włączenia się w to wspÓlne dzieło.

3' opis grup adresatów zadania publicznego

są mieszkańcy Rzepotowic (115 osob), ktÓrzy na zebraniu wiejskim
pod
podjęli decyzję o przystąpieniu do programu odnowy wsi, powołali Grupę odnowy Wsi, a ta
opieką moderatorów Urzędu Marszałkowskiego wypracowała strategię rozwoju sołectwa i
ramach realizacji tego
zaplanowała w niej m.in. postawienie witacza oraz tablicy informacyjnej. W

GłÓwnym adresatem zadania

przy
przedsięwzięcia pozyskano pańnerow: Lokalną Grupę Działania ,,Kraina WzgÓrz Trzebnickicir",
kosztow operacji,
pomocy ktÓĘ sołectwo chce ubiegac się o Środki na refundację kwalifikowalnych

własny' Grupa odnowy wsi _
oraz Gminę Trzebnica' ktÓra przekaŻe wymagane fundusze na wkład
usytuowania witacza i
przygotuje projekt logo miejscowości, zagospodarowania tablicy, ustali miejsce

tablicy oraz dokona ich instalacji W ten sposob zainicjuje realizację takich celow programu odnowy

wsi, jak aktywizacja

i

integracja mieszkańcow do wspolnej pracy na rzecz sołectwa' a także _

kształtowanie poczucia tozsamoŚci.
Drugim adresatem zadania są potencjalni turysci i goscie wsi. Witacz usytuowany przed wjazdem do

Rzepotowic ma zachęciĆ przejeŻdŻających do zainteresowania się miejscowoŚcią, poznania jej
historii, zasobow i atrakcji, ktore zasygnalizują opisy i zdjęcia umieszczone na tablicy informacyjnej,
usytuowanej w centrum wsi. obie te instaIacje będą rowniez dla mieszkańcow Rzepotowic, ich goŚci
oraz turystow znakami promocji odnowy wsi

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiąanych z realizac1ą zadania
publicznego, W SzczegolnoŚci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni się to do podwyŻszenia
standard u realizacji zadania.lll

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Wzgorz Trzebnickich'' - W ramach działalnoŚci
wspomagającej rozwoj wspolnot i społecznoŚci lokalnych _ w kwietniu br. złoŻyłokonkursową ofertę
do Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa DolnoŚląskiego pt. ,,Tablice promujące ideę odnowy wsi
Rzepotowice'', Wnosząc o wsparcie realizacji tego zadania publicznego W Wysokosci 5.000 zł. W
wyniku postępowania konkursowego taka kwota naszemu Stowarzyszeniu została przyznana. Łączny
koszt realizacji przedmiotowego projektu wynosi 6149,61 zł. Poniewaz sołectwo Rzepotowice w
programie ,,odnowa Wsi Dolnośląskiej'' uczestniczy dopiero od początku 2012 r', nie miało jeszcze
mozliwości Wypracowania własnych środkow, by zapewnic wkład własny w wysokości 958 zł.
sfinansowac koszt zakupu materiałow niezbędnych do montazu witacza oraz tablicy informacyjnej w
wyskoŚci 191,61 zł. _ łącznie: 1'149,6'| zł. Stąd nasz wniosek o finansowe Wsparcie realizacji
przedmiotowego zadania publicznego złoŻony do Gminy Trzebnica w trybie artykułu 19a ustawy o
działalnoŚci pozytku publicznego iowolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r' Nr234, poz. 1536).
i

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1} otrzymał/otrzymali1) dotację na
dofinansowanie inwestyc]i związanych

z

realizacją zadania publicznego

z

podaniem inwestycji,

ktore zostały dofinansowane, organu ktory udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

Nie dotyczy

.11)

6.

Zakładane cele realizacjlzadania pubIicznego oraz sposób ich realizacji

GłÓwnym celem realizacji zadania publicznego jest promocja idei odnowy wsi

regionalnego programu

- poprzez umieszczenie na zmaterializowanych formach konkursowych
tablicy informującej o programie ,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej'' i przedstawiającej jego

,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej''
przedsięwzięc

-

logo. Do celÓw towarzyszących zaliczyÓ naleŻy'' pobudzenie aktywnoŚci mieszkańcow sołectwa
Rzepotowice do wspÓlnej pracy na rzecz swojej m|ejscowoŚci oraz kształtowanie poczucia tozsamoŚci
wiejskiej i specyfiki obszarÓw wiejskich _ poprzez: Wypracowanie logo wsi, przygotowanie opisu swej
miejscowości, ekspozycji zdjęc ilustrujących jej tradycje, osobliwości i atrakcje turystyczne, partnerską

z Gminą i

Lokalną Grupą Działania ,,Kraina WzgÓrz Trzebnickich" oraz zainstalowanie
witacza i tablicy informacyjnej wsi. Koordynatorem powyzszych działań będzie Grupa odnowy Wsi
wspołpracę

Rzepotowice.

7. Miejsce realizacji zadania publlcznego

Wieś Rzepotowice, Gmina Trzebnica; działka 25 AM _

1

8' opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania pubticznego12)

opracowanie koncepcii loqo Rzepotowic oraz zagospodarowania tablicy informacyjnei - przez Grupę
Odnowy wsi

Zlecenie wykonania witacza oraz tablicy informacyjnei

- wykonawca zostanie

wytypowany na podstawie

następujących kryteriÓw: uwzględni wzorzec zrealizowany W poprzednich latach, zapewni wysoką

jakośĆusługi w cenie porownywalnej

z

ubiegłoroczną na witaczu zamontowana będzie tablica z

herbem i nazwą Gminy, ponizej tablice: z hasłem powitalnym sołectwa, z logo wsi oraz z informacją o
programie,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej''

i logo tego programu; na

tablicy informacyjnej, ktora usytuowana

zostanie w centrum wsi, znajdzie się m'in. herb Gminy Trzebnica, logo Gminy' miejscowoŚci i programu
,,odnowa

Wsi

DolnoŚląskiej''' opis wsi zilustrowany zdjęciami, plan miejscowoŚci; tablica pokryta

zostanie laminatem.
Transport i montaz tablic

-

wykonawca dostarczy witacz i tablicę informacyjną ich instalację

pracy społecznej - wykonają członkowie Grupy odnowy Wsi Rzepotowice.

-

w ramach

9. Harmonograml3)

zadanie publiczne realizowane w okresie od listopada do 20. grudnia zo1zr.
PoszczegÓlne działania w
zakresie realizowanego zadania
publicznegol4)

Terminy realizaqi
poszczegÓlnych działań

Opracowanie koncepcji logo
Rzepotowic oraz

listopad

Grupa Odnowy Wsi Rzepotowice

Zlecenie wykonania witacza

listopada

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania,,Kraina Wzgorz

Zlecenie wykonania planszy

listopad

Transpoń witacza i tablicy

listopad

wykonawca

MontaŻ witacza i tablicy
informacyjnej

grudzień

Grupa Odnowy Wsi Rzepotowice

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za działanie w
zakresie realizowanego zadania
publicznego

zagospodarowan ia tabl icy
informacyjnej

informacyjnej

informacyjnej

'l0. Zakładan e rezu ltaty real izacj i zada

n

ia

Tzebnickich"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania,, Kraina W zgorz
Tzebnickich"

p ub

l

icznego

Twardym rezultatem zadania publicznego będą witacz i tablica informacyjna sołectwa Rzepotowice.
obydwa przedsięwzięcia słuzyć mają w pierwszej kolejnoŚci promocji idei odnowy wsi dolnośląskiej'
Wykonane w ludowym stylu stanowic będą rÓwniez chlubnąwizytÓwkę sołectwa, ktore bierze udział w

tym programie. Naturalną funkcją witacza będzie zaproszenie przejeŻdŻĄących przez wieśdo
odwiedzenia miejscowoŚci, zaśtablicy - dostarczenie przygotowanych przez pięcioosobową Grupę
odnowy Wsi podstawowych informacji o sołectwie ijego atrakcjach turystycznych. Waznym elementem
witacza itablicy jest logo wsi, wypracowane przeztę Grupę _ stanowi ono element budujący poczucie
toŻsamoŚci' W ten sposob zainicjowany przez nią zostanie proces odnowy wsi Rzepotowice, ktorego
istotą jest aktywizacja iwspÓlne działanie mieszkańcÓw na rzecz swej miejscowości. MoŻna z duŻym
prawdopodobieństwem

załoŻyć, ze satysfakcja czerpana z udanej realizaĄi projektu pogłębi motywację

działania członkow Grupy odnowy Wsi Rzepotowice
mieszkańców.

i

pomoze im zaktywizowac większą grupę

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów real izacj i zadania pu
1.

bl

icznego

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzai

N

kosztów16)

3

L
6,t
o
o

c

o0)
.o

'o

o

o
=

L

o
o

-

z tego do
Koszt
całkowity pokrycia
(w zł)
z
wnioskowanej
dotacji
(w zł)

własnych,

świadczeń
z innych żródeł i
W tym wpłat i wolontariuszy
opłat adresatów (w zł)
,

N

o
o

oNo

3936

Szt.

3936

0

3936

1722

Szt.

1722

658

1

300

Szt.

300

300

zadania

(o

członków

środków

.g

E

wkładu
z
osobowego, wtym
pracy społecznej

środków

c

o

Koszt do pokrycia

tego
finansowych

publicznegolT)

(w

złl.

Kosztv

merytóryczne'8)
po
stronie

Lokalnej Grupy
Działania Kraina

\Nzgórz

Trzebnickich
(nazwa

Oferenta)1e).

1)witacz
drewniany ok.2,5

mz

1

zadaszeniem

trzcinowym
2)tablica
informacyjna
drewniana 2x2m

I

I

064

0

3)plansza

informacyjna z
logo 2x1 m

il

Koszty obsługi'"'
zadania

publicznego,

tym

w

koszty

administracyjne
po
stronie
...(nazwa

X

oierentdls\'.

1)

.

2)........
ilt

lnne koszty,

w

koszty
tym
wyposażenia
promocji po

1

19'1 .61

Usł 191

,61

191 ,61

i

stronie
(nazwa

oferenta)1e)'.

1)instalacja

witacza i tablicy

IV

ogółem:

6149,61

1149,61

5000

0

2. Przewidywane Źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Srodki finansowe Własne ")

3

3.1

3.2

Srodki finansowe z innych Żrodeł ogołem (Środki finansowe wymienione
w pkt.3.1-3.3)11)
wpłaty i opłaty adresatow zadania publicznego "

18,70/o

0 zł.

0Yo

5000 zł.

81,30 %

0zl

0%

5000 zł.

81.30

środki finansowe z innych Źrodeł publicznych (w szczegolnosci: dotacje

z budzetu państwa Iub budzetu jednostki samorządu te.rytorialnego,
funduszy celowych, Środki z funduszy strukturalnych)''l
3.3

1149,61zł

pozostałe''

0zł
4

Wkład osobowy (w tym Świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członkow)

5

ogołem (Środki wymienione w pkt

'1-

4)

><
6149,61zł

3. Finansowe

%

X
0%

10004

środkizinnych Źródeł publicznychz1)

Nazwa organu ad m inistracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow pu blicznych

Kwota Środkow
(w zł)

lnformacja o tym,

czy wniosek (oferta)
o przyznanie
Środkow został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy teŻ
nie został(-a)

jeszcze

rozoatrzonv(-a)
TAK/NłE+}

TAK/NIE

TAI(NIE'
TAK/NIE'/

Uwagi, ktore mogąmiec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Termin rozpatrzenia
w przypadku

wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu złoŻenia
niniejszej oferty

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania pubticznego
1.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizac)i zadania publicznego22)

'

Mariusz rułacz - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania,,Kraina Wzgorz
Trzebn ickich " : nadzÓr n ad rea izacją projektu'
l

'

Alicja Gawior

'
'

Jadwiga Janiszewska

-

pracownik działu ds. pozyskiwania zewnętrznych ŹrÓdeł finansowania
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

gminny koordynator programu ,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej''.
Jakub Szurkawski- pracownik Uzędu Miejskiego w Trzebnicy: specjalista ds. promocji.

-

2. Zasoby rzeczowe oferenta/e{ełenłówl)przewidywane do wykorzystan ia przy realizaĄi zadania23)

3.

Dotychczasowe doświadczenia W realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, ktore z tych zadań realizowane były we wspÓłpracy z administracją publiczną).

4.

|nformacja, czy oferent/efureneil) przewiduje(_ą) zlecaÓ realizację zadania publicznego w trybie,
o ktÓrym mowa w ań. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego

io wolontariacie.
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oŚwiadczam (-y), Że:
1) proponowane zadanie publiczne w całoŚci mieści się w zakresie działalnoŚci pozytku publicznego
ofe re nta/e{e+entów1

)
;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pgbiefanie/niepobieranie1) opłat od adresatÓw zadania,

3) oferenUefe+enei1) 1esU5ą1) związany|n+) niniejszą ofertą do

4) w zakresie związanym

i

z

otwartym konkursem ofeń, w

przekazywaniem danych osobowych,

a

dnia 20.12.2012

tym z

r.

gromadzeniem, przetwarzaniem

takŻe wprowadzaniem ich do systemÓw informatycznych,

osoby, ktÓrych te dane dotyczą, złoŻyłystosowne oŚwiadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2OO2 r. Nr '10'1 , poz' 926, z pÓżn' zm');

5)oferenVefu+gn€i9składającyniniejsząofeńęniezalega(-JąM)zopłacaniemnalezności

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na u bezpieczenia społecznel);
6) dane okreŚlone w częŚci l niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właseiwą
eł#'d€n€tą1
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i

faktycznym.

%a

(podpis osoby upoważnionej

!ub podpisy osób upoważnionych

do składania ośwladczeńwotiw imieniu
oferenta/oferentów1)
Data, 16.11 .2012 r.

11

Załączniki
obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu

1
2'

Dokument stanowiący o podstawie działalnościpodmiotu (KRS), rejestrację organizacji
zawieĘący aktualne dane ze wskazaniem osÓb do składania w - imieniu orlanizac;i

oŚwiadczeń woli w- zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowyih oraź
dysponowania Środkami przeznaczonymi na realizaĄę zadania (w tym rozliczenia uzyskanej

3.
4.
5.

dotacji)

Sprawozdanie finansowe za rok2011
oŚwiadczenie o braku zobowiązań publiczno- prawnych wobec budzetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego olaz innych jednostek o charakterze publicznym
Potwierdzenie posiadania konta w Banku oraz nr rachunku na ktÓry będzie przelana dotacja

PoŚwiadczen ie złozenia ofeńy25)

Adnotacje urzędowe25)

l)

Niepotrzebne skreślić.
Rodzajem zadaniajest jedno lub więcej zadań publicznych okeślonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r' o dzialalności poŻy,tku publicznego i o wolontariacie.
'| KaŻdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączaiąwłaściwe
2)

pola.

o)

Fo.-u prawna omacza formę działalnościorganizacji pozarządowej' podmiotu, jednostki organizacyjnej
określonąna podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, ońuy p.u*.'ó
ijednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosuŃu Państwa do KościołaKatolickiego

wRzeczypospolitej Polskiej' o stosunku Państwa do innych kościołówi zwiękow wyznaniowych ońz
o gryarancj1ch wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowaózenie działalności
poz}tku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotniczę straże pożame orui irr"' Nalezy zaznaczyć
odpowiednią formę lub wpisać inną.

') Podać nazwę właściwegorejestrulub ewidencji'

o)

W zalezności od tego, ńjarl sposob organizacja lub podmiot powstał.
'l osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli

publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki'
?3danie
8)
Nie wypełn iać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i ńnych jednóstek
'za'danie
ma być realizowane w obrębie danej jednostki

organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśti
organizacyjnej'
'"' NaleŹy określic czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo' prokura czy też ittna
podstawa' Dotyczy tyIko oferty wspólnej.
tl)Wypelnić
tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

T2

']''9o]s musi być spójny z harmonogramem i kosŹorysem. W przypadku ofeńy wspólnej - należy wskazać,
dokładny podział działań w ramach realizacji zadattiapublicznego między składającymi ofertę wspó1ną.
'') W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zńfrczenia'poszczógó'lrr ych dziiłai oraz lic,zbowę
określenię skali działań planowanych przy realizacji zadatia publicznego
1tzn. miai adekwatnych dla danego
publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo' miesięcznie, liczba adresatów).
7xay|
-' Opis zgodny z kosztorysem.
") Nal.Ży opisać zakładane rezuItaty zadaniapublicznego - czy będątrwałe orazw jakim stopniu rea1izacja
z,adanja przyczyni się do rozwiązania problemu społeczneg o \ub ńagodzi jego negatywne skutki.

'"' Nalezy

uwzględnić wszystkie planowane kosŹy,

w

szczególności zakupu usfug' zakupu rzeczy,

wynagrodzeń.
t 7)
Dotyc zy j edyl i e wspier ania zadania publiczne go.
'o' Należy wpisać koszty bezpośrednio zwięane z ce\ęm realizowaneg o zadaniapublicznego.
'" W przypadku oferty wspólnej kolejni ofęrenci dołączają do tabeli informację o swoich kosŹach.

'"'Nalezy wpisać kosŹy związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, ktore związane są Z
wykonywaniem działań' o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym' w tym obsługą finansową i

prawną projektu.

2l)

wypełnienie fakultatywne

-

umożliwia zawarcię w umowie postanowienia, o którym mowa w $

16

ramowego wzoru umowy, stanowiącego załączn1k nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofeny iramowego wzoru umowy dotyczących róalizicji zadaiia
publicznego orazwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.Dotyczyjedynie-oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.

22)
o

Informację o kwalifikacjach osób, które będą zatnrdnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporządkować zasoby kadrowe do

dysponujących
zJ)

n

im i oferentów.

NP lokal, sprzęt, materiały. W prz1padku oferty wspóln ej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponujących nimi oferentów.
'o) odpis musi być zgodny z aktua|nym stanem faktycznym i prawnym, nięzalęŻnie od tego, kiedy został
wydany.
25)
Wypełnia organ administracji publicznej.

l3

