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A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Skierowano

Data i miejsce złoŹenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOTNA+)
(_ÓW), o KTÓRYM (_YcH) MoWA W ART 3
UST. 3 USTAWY Z DNlA 24 KWlETNlA 2003 r. o DZlAŁALNoscl POZYTKU PUBLlcZNEGo
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. 22010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO

oRGANlZACJl PoZARZĄDoWEJ(_YCHyPoDM|oTU

Działanie z zakresu działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
!okalnych
(rodzaj zadania

pu

blicznego2))

Montaż tablic powitalno{nformacyjnych w miejscowości
Księginice W celu popularyzacii idei odnowy Wsi

Dolnośląskiej

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 16 listopada do 20 grudnia

PoWIERZEN|Ą

REAt|

W FORMIE

PUBLICZNEGO

1)

PRZEZ

SP|ERAN|A REALlZAcJl ZADAN|A

.

Gminę Trzebnica

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisÓw działu ll rozdziału 2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003
o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie

r'

l. Dane oferenta/efu+entriłvffi
1) nazwa: Stowarzyszenie na rzeczrozwoju wsi Księginice

2) forma prawna:o)

(x)

stowarzyszenie

prawna

(

)

koŚcielna osoba

(

)

spÓłdzielnia socjalna

(

)

(

) koŚcielna jednostka organizacyjna

fundacja

()

inna.

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

KRs 0000407830
4)data wpłsu, rejestracji lub utwerzenia'.u) 11.o1.2012

5)

nr NIP:
nr

915-178-89-01

REGoN: 021838936

6) adres:

miejscowośc:Księginice, ul. Lipowa 46
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)gmina: Trzebnica powiat:8) trzebnicki
wojewodztwo. dolnoŚląskie
kod pocztowy: 55-100 poczta: Trzebnica
7)tel.:
e-mail:
8) numer rachunku bankowego: 71 1090 2457 0000 0001

1

870 5671

nazwa banku: BZ WBK
9) nazwiska i imiona osÓb upowaznionych do reprezentowania oferentalgfełentółr+):
a) Tomasz Zmuda

-

prezes Zarządu

b) Zdzisław Przybycień - skarbnik

c) llona Ciesielska - sekretarz

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

11)osoba upowazniona do składania wyjaŚnień dotyczących oferty (imię inazwisko oraznr telefonu
kontaktowego)

Tomasz Żmuda 695-201

-31 8

1

2) przedmiot działa noŚci pozytku
l

pu blicz nego

:

a) działalnoŚc nieodpłatna pozytku publicznego

Przedmiotem działalnoŚcijest szeroko rozumiana działalnoścspołeczna polegająca na:

- integracji i aktywizacji mieszkańcow;

-szerzeniu oŚwiaty;
_ upowszechnianiu turystyki, spońu i rekreacji;
- inicjowaniu, opracowywaniu i promocji projektÓw rozwoju wsi;
- wspołpracy z władzami samorządowymi
- ochronie krajobrazu i działalnoŚci na rzecz ochrony Środowiska;
;

icjowan iu i wspierani u działal noŚci ku lturalnej
- ochronie zabytkÓw i dziedzictwa kulturowego;
-in

;

-promocjiwsi;
- wspołpracy z organizaĄami o podobnym charakterze i wspÓłpracy z innymi sołectwami;
-pomocy społecznej;

-pozyskiwaniu ŚrodkÓw zewnętrznych na działania statutowe
b) działalnoŚc odpłatna pozytku publicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenei+) prowadzi/prewadzą+) działalnoŚc gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorcÓw

-

b) przedmiot działalnościgospodarczej

nie prowadzi działalnoŚci gospodarczej

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczen iem podstawy prawnel1o)

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publlcznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania

Zadanie pn.

''

publicznego

Montaz tablic powitalno

-

informacyjnych

w

miejscowoŚci Księginice

w

celu

popularyzacji idei odnowy Wsi Dolnośląskiej''polegac będzie na postawieniu w miejscowoŚci tablicy
powitalnej

-

tzw. witacza oraz tablicy informacyjnej. Miejsce montaŻu wytypowali członkowie Grupy

odnowy Wsi Księginice, biorąc pod uwagę nietypowy układ przestrzenny miejscowości - witacz stanie
przy skrzyŻowaniu prowadzącym do dwÓch częścimiejscowoŚci, a tablica informacyjna

W centrum wsi

_ w okolicy sklepu i przystanku. Grupa odnowy Wsi - we wspołpracy z wydziałem ds. promocji Urzędu

Miejskiego w Trzebnicy

-

przygotowała rownieŻ projekt logo miejscowoŚci' tablic promujących ideę

odnowy wsi oraz opis miejscowości,zilustrowany zestawem zdjęc. Będzie to przedsięwzięcie stańowe

,,Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Księginice''. Mieszkańcy wsi uznali, Że takie działanie będzie
czynnikiem integrującym społecznośclokalną, a zarazem skuteczną formą promocji idei odnowy Wsi
Dolnośląskiej oraz sołectwa uczestniczącego w programie. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy
zaspokoją rownieŻ potrzebę Życiaw ładnym, estetycznym otoczeniu, a Księginice zyskająwizerunek

Schludnej i zadbanej miejscowoŚci, ktÓra moŻe byc atrakcyjna turystycznie i inwestycyjnie. Przełozy
się to na korzyŚci dla całej gminy Trzebnica i regionu Dolny Śląsk. Zakładamy, Że członkowie Grupy

odnowy Wsi zintegrowani

z

członkami ,,Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Księginice'' wokoł

projektu ustawienia tablic będą kołem napędowym zmian w sołectwie i
zrealizować kolejne projekty' ktore przyniosą poprawę standardÓw

i

z

pewnoŚcią uda im się

jakoŚci ich zycia.

2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

Juz od kilku lat Gmina Trzebnica inicjuje projekty mające na celu promowanie idei odnowy wsi
dolnoŚląskiej' Ustawianie tablic powitalnych oraz informacyjnych o jednolitej identyfikacji wizualnej

stało się wizytowką

i

charakterystycznym wyrÓŻnikiem gminnych sołectw, ktÓre przystąpiły do

Wsi DolnoŚląskiej''. Połowa gminnych wsi juz dysponuje takimi
tablicami. Zrealizowanie tych przedsięwzięc w miejscowoŚci Księginice z pewnością w sposob
regionalnego programu ,,odnowa

znaczący wpłynie na identyfikację mieszkańcow

z

całą gminą Trzebnica, jak rowniez

z

regionem

Dolnego Śląska.

Mieszkańcy innych wsi chwalą sobie te przedsięwzięcia, gdyz zmieniły one wizerunek miejsca, w
ktorym Żyją, na bardziej zadbany

i

przyjazny turystom. Podązając w tym kierunku, przy poparciu

Gminy Trzebnica, mieszkańcy Księginic postawili na takie przedsięwzięcie promujące miejscowoŚc.
Zintegrowało to i zmobilizowało do działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania księginickie
społeczeństwo, upowszechniając jednoczeŚnie ideę odnowy Wsi DolnoŚląskiej'

Tablice powitalne
Decydują

i

informacyjne

są waŻnym elementem budowania wizerunku

miejscowoŚci.

o pierwszym wrazeniu, jakie odnieŚc moŹe przyjezdny, pomagają mu wyrobiĆ zdanie

o

mieszkańcach, a takze wpływają na obraz całej gminy.
3.

opis grup adresatów zadania publicznego
Sołectwo Księginice jest największe W Gminie Tzebnica, zamieszkuje je 577 osÓb. Pod wpływem

Pani Burmistrz, ktora jest gminnym koordynatorem programu ,,odnowa Wsi

DolnoŚląskiej'',

miejscowoŚc niedawno dołączyłado tego projektu, przygotowując strategię rozwoju wsi oraz logo
promujące miejscowośc (m.in. obfite w kwiaty i owoce drzewo Lotki Trzebnickiej przywodzące na myśl
długie tradycje sadownicze w Księginicach).

Mieszkańcy entuzjastycznie podeszli do pomysłu postawienia tablic na terenie własnej wsi

witacza.przy wjeŻdzie, a tablicy informacyjnej w okolicach sklepu

i

-

przystanku, ktÓre to miejsce

stanowi najczęŚciej odwiedzany punkt. Tablice będą słuzyłymieszkańcom, gdyz zmieni się dzięki nim
ich otoczenie. Miejsca zadbane i stylowo oznakowane zachęcac będą do aktywnego udziału w Życiu
sołectwa.

W zwiąku z tym, Że zadaniem witacza jest w sposob estetyczny powitac wjeŻdŻających !ości,
ustawienie tablicy wychodzi rÓwnieŻ naprzeciw potrzebom turystow a takŻe goŚci oraz osÓb, ktore
zawttajądo Księginic w celach biznesowych.
Warto zainwestowac w wygląd wsi, gdyz takie działanie moŹe zachęcic do odwiedzenia, a nawet do
osiedlania się na terenie miejscowoŚci.

dotacji inwestycji związanych z realizaĄą zadania
publicznego, W SzczegolnoŚci ze wskazaniem' w jaki sposob przyczyni się to do podwyŻszenia

4' Uzasadnienie potrzeby

dofinansowania

z

standard u realizacj i zadania.lll

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Księginice w kwietniu br. złoŻyłokonkursową ofeńę do
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego pt ,,Montaz tablic powitalno- informacyjnych
w miejscowosci Księginice w celu popularyzac.1i idei odnowy Wsi Dolnosląskiej'''', WnoSZąc o wsparcie

realizacji tego zadania pubiicznego w wysokoŚci 5.000 zł. W wyniku postępowania konkursowego

taka kwota naszemu Stowarzyszeniu została przyznana' Łączny koszt realizacji przedmiotowego
projektu wynosi 6530 zł. Poniewaz sołectwo Księginice w programie ,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej''
uczestniczy dopiero od początku 2012 r., nie miało jeszcze moŻliwoŚci wypracowania własnych
Środkow, by zapewnic wkład własny w wysokości 958 zł. i sfinansowac koszt zakupu materiałow
niezbędnych do montazu Witacza oraz tablicy informacyjnej w wyskoŚci 572 zł. - łącznie: 1530 zł.
Stąd nasz wniosek o finansowe wsparcie realizacji przedmiotowego zadania publicznego złoŻony do
Gminy Trzebnica w trybie artykułu 19a ustawy o działalnoŚci pozytku publicznego io wolontariacie
(tekst jednolity: Dz.

U.22010

r. Nr 234, po2.1536).

5. lnformacla, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenei+| otrzymałletrzymałi+) dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z realizaĄązadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore
zostały dofinansowane, or9anu ktory udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

.11)

nie

6.

Zakładane cele realizacjizadania publicznego oraz sposób ich rea!izacji

Celem zadania pn. ,,Montaz tablic powitalno-informacyjnych w miejscowoŚci Księginice w celu
popularyzacji idei odnowy Wsi Dolnośląskiej'' jest aktywizacja i samoorganizacja społecznoŚci lokalnej
poprzez uczestnictwo W programie ,'odnowa Wsi DolnoŚląskiej''. lnicjatywa ta - realizowana przez
,,Stowarzyszenie na rzecz rozwo;u wsr Księginice'' w partnerstwie z Grupą odnowy Wsi oraz z Gminą
Trzebnica - jest szansąna rozwoj aktywnoŚci społecznej ikulturalnej mieszkańcow, a co zatym idzie

-

urzeczywistnienia własnych potrzeb zyciowych l poprawy standardow zycia SpołecznoŚc sołectwa staje
przed moŻliwoŚcią wyrownania swoich szans rozwojowych . Zmiany, ktore zajdą dzięki takim działaniom,

przyczynią

się do ogolnej poprawy wizerunku polskiej wsi, do większego zainteresowania

jej

potencjałem artystycznym, przyrodniczym i społecznym, co moŻe skutkowac szybszym rożwojem. Cele
te moŻna osiągnąc poprzez udział mieszkańcow kierowanych przez Grupę odnowy Wsi, na początku w

prostych, drobnych przedsięwzięciach, jak: porządkowanie posesji, utrzymywanie czystoŚci czy teŻ

ustawianie tablic informacyjnych. Kazde działanie afirmujące postawę aktywną daje pozytywne
rezultaty.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

WieŚ Księginice, gmina Tzebnica, witacz na działce nr 225 AM-1 (właściciel- Starostwo Powiatu
Trzebnickiego), obręb Księginice oraz tablica informacyjna na działce nr 215 AM-1, (właściciel-Gmina
Trzebnica) obręb Księginice.

8.

opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania pub!icznego12)

opracowanie koncepcji loqo Księginic oraz zaqospodarowania tablicy informacyjnei

- przez

Grupę

odnowy Wsi Księginice'

Zlecenie wykonania witacza oraz tablicy informacyjnej

-

wykonawca zostanie wytypowany przez

,,Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Księginice'' na podstawie następujących kryteriów: uwzględni
wzolzec zrealizowany w Gminie Tzebnica w poprzednich latach, zapewni wysoką jakoŚc usługiw cenie
porÓwnywalnej

z

ubiegłoroczną; na witaczu zamontowana będzie tablica

ponizej tablice: z hasłem powitalnym sołectwa, z logo wsi oraz

z herbem i nazwą Gminy,

z informacją o programie ,,odnowa Wsi

Dolnośląskiej'' i logo tego programu; na tablicy informacyjnej, ktÓra usytuowana zostanie w centrum wsi,

znĄdzie się m.in. herb Gminy Trzebnica, logo miejscowoŚci i programu ,,odnowa Wsi Dolnośląskiej'''
opis wsi zilustrowany zdjęciami, plan miejscowości; tablica pokryta zostanie laminatem.
Transpoń i montaŻ tablic

-

wykonawca dostarczy witacz i tablicę informacyjną ich instalację - w ramach

pracy społecznej - wykonają członkowie ,,Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Księginice'' oraz Grupy
Odnowy Wsi.

9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne realizowane bedzie w okresie od sierpnia do listopada 2012
PoszczegÓlne działania w
zakresie realizowanego zadania
publicznegol4)
Opracowan ie koncepcji logo
Księginice. oraz projektu
zagospodarowania tablicy
informacyjnej

Zlecenie wykonania witacza oraz

Terminy realizacji
poszczegÓlnych działań

Grupa odnowy Wsi Księginice

listopad

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Księginice
listopad

wykonawca

informacyjnej
MontaŻ witacza i tablicy

informacyjnej

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za działanie w
zakresie realizowanego zadania
publiczneqo

listopad

tablicy informacyjnej

Transpoń witacza i tablicy

r

Listopad/grudzień

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Księginice oruz Grupa odnowy
Wsi.

6

'l

0. Zakładan e rezu ltaty rea l izacj i zada

n

ia

pu bl icznego1

5)

)

Wykonany w ludowym stylu witacz stanie się wizytowką rozwijającego się sołectwa Księginice.
Zamontowany przy wjeŹdzie do wioski słuzyc będzie nie tylko mieszkańcom jako element integrujący,

ale rownieŻ wyjdzie naprzeciw potrzebom estetycznym

podrÓzujących. Witacz

to waŻny sygnał

wysyłany do turystow iodwiedzających, że Księginice to zadbana miejscowość' gdyŻzaleŻy na tym jej
mieszkańcom. SpołecznoŚc sołectwa sama wychodzi z inicjatywą angazując swoje Środki finansowe

i

rzeczowe, aby zagospodarowaÓ przestrzeń wokoł witacza. Wszystkim zaleŻy na dobrym wizerunku

wioski, na zrobieniu dobrego wraŻenia, poniewaŹ W ten sposob moŻna zachęcic do ponownych
odwiedzin,

a

moŻe nawet do osiedlenia się. Działania mieszkańcÓw Księginic w duchu odnowy Wsi

DolnoŚląskiej przyczynią

się do poprawy wizerunku Gminy Trzebnica, a W szerszym

kontekŚcie

wszystkich dolnoŚląskich wsi. Doprowadządo większego zainteresowania potencjałem przyrodniczym

i

co moŻe skutkowac szybszym ich rozwojem, jak pokazują doŚwiadczenia Europy
Zachodniej czy chociaŻby prekursorskie w tym zakresie działania WojewÓdztwa Śląskiego. Znaczącą
implikacją realizaĄi przedsięwzięcia poprzez zastosowanie jednolitej formy witaczy i tablic
informacyjnych będzie utoŻsamianie się mieszkańcow sołectwa z całągminą Trzebnica oraz regionem
kulturowym wsi,

Dolnego Śląska, jak rÓwniez poczucie, iz wspolnym i koherentnym działaniem moŻna uzyskac o wiele
więcej niŻ działaniem jednostkowym.

IV.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadan ia

pu

blicznego

'l. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp

-

Rodzaj kosztÓw'"'

Koszt

N

całkowity

3

lz

oo

ro

'(-,
,@

o

-9
I

Koszty
merytorycznels)
po stronie
Oferenta)le).

Stowarzyszenie
na rzecz

Rozwoju Wsi

Księgillice

o

Y

o
a
o
c

(w zł)

3

{,

o

c

.g

N
a

oNo
t

o

Y

E
o

z

z tego do
pokrycia

z tego

wnioskowanej

z innych Źródeł , w
tym wpłat iopłat

z

dotacji
(w zl)

finansowych

Środków własnych,

środków

adresatóW zadania
publicznego17)1w zł;

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
w tym pracy

społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

1

Witacz
drewniany 2,5m

3936 sztuka

3936

0

3936

1

1722 sztuka

1722

658

1064

0

1

300

sztuka

300

300

1

572

usługa

572

572

6530

1

5000

0

1

z' lnorftażem

(zadaszenie
trzcinowe .|
tablica
informacyjna z
herbęm

miejscowości,
gminy i logo
Odnowy Wsi
Dolnośląskiej)

2

3

I

Tablica
informacyjna
drewniana
2x2m
Plansza
informacyjna z
logo 2x1m
(pleksa,
wydruk
laminat)

il

Koszty obsługi'"/
zadania publicznego,

w tym koszty

administracyjne po

stronie ... f/?n:11/.1
oferentctlls)
.

1).. .....
2)....

ilt

lnne koszty, w tym
koszty wyposażenia
promocji po stronie
... (nazwa

oferertallg)

i

.

1) instalacja witacza

i

tablicy

IV ogołem:

2.
I

2

J

530

Pzewidywane Źródła finansowania zadania publicznego
Wnioskowana kwota dotacji

sódli

1530 zł

23%o

0zł

0%

5000

77

finartsowe własne"'

środkńnanSoWe Z innych zrodeł ogołem (srodki finansowe Wymienione
w okt. 3.1-3.3)11)

0h

Wpłaty i opłaty adresatow zadania publicznego"

3.1

0zl

0%

5000zł

77%

0zł

0%

0zł

0%

6530 zł

100%

Środki finansowe z innych Żrodeł publicznych (w szczegolnosci: dotacje

3.2

z budzetu państwa lub budzetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)1/)
pozostałe1/

J.J

4

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

5

ogołem (Środki wymienione w pkt 1- 4)

3. Finansowe

środkiz innych źródeł pubticznych2l)

Nazwa organ u administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow pu blicznych

Kwota Środkow
(w zł)

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie srodkow
został (-a) rozpatrzony (a) pozytywnie, czy teŻ
nie został(_a) jeszcze

rozpatrzonv(-a)

TAI(NIE

/

TAK/NIE

/

Termin rozpatrzenia
w przypadku

wnioskow (ofert) nie
rozpatrzonych do
czasu złoŻenia
niniejszej oferty

TAK/NIE1)

TAK/NIE

Uwagi, ktÓre mogą miec znaczenie przy ocenie kosztorysu

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1.

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

'

Tomasz Żmuda - prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwo;u wsi Ksręginice oraz Zdzisław
Przybycień - skarbnik Stowarzyszenia: nadzor nad realizacją projektu

'
'

Jadwiga Janiszewska

Jakub Szurkawski
Trzebnica

-

-

gminny koordynator programu ,'odnowa Wsi DolnoŚląskiej"

przygotowanie projektow tablic, specjalista

ds. promocji, Gmina

-

2. Zasoby rzeezowe oferenta/eferentółv+) przewidywane do wykorzystania przy realizaqi zadaniaz3)

3. Dotychczasowe doŚwiadczenia w realizaĄi zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tych zadań realizowane były we wspÓłpracy z administracją publiczną).

4'

lnformacja, czy oferenVefe+eneł9-przewiduje(-ą)

zlecac realizację zadania publicznego w trybie,

o ktorym mowa w art' 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pozytku publicznego
i

o wolontariacie.

oŚwiadczam (-y), Że:
1) proponowane zadanie publiczne w całoŚci mieścisię w zakresie działalnoŚci pozytku publicznego
oferenta/efu+enłółłs;

2)w ramach składanej oferty przewidujemy pebłe+anłelniepobieranie1)opłat od adresatow zadania;
3) oferenVefe+enał jesUsą+związany(-ni) niniejszą ofeńą do dnia 20.12.2012 r.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym ze gromadzeniem, przetwarzaniem
przekazywaniem danych osobowych,

a takze

i

wprowadzaniem ich do systemÓw informatycznych,

osoby' ktorych te dane dotyczą, złoŻyłystosowne oŚwiadczenia zgodnie z ustawą

z

dnia 29 sierpnia

1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101 , poz. 926, z pÓŻn. zm.);

5) oferenVofureneł+) składający niniejszą ofertę nie zalega tjdłałega(-jd1) z opłacaniem naleznoŚci
z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społecznel);

6) dane okreŚlone w częŚci l niniejszej ofeńy są zgodne

z

Krajowym Rejestrem Sądowym/właśełwą

ewidenoją9;
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i

faktycznym.
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(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do składania oŚwiadczeń woliw imieniu
oferenta/efurenłołu1)

Data

Żo.'//, ?0/Z

Załącznlki
1. obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu

2.

Dokument stanowiący o podstawie działalnoŚci podmiotu (KRS)' rejestrację organizacji
zawierający aktualne dane ze wskazaniem osob do składania w imieniu organizacji oŚwiadczeń
woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania
środkamiprzeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji)
Ó'
Sprawozdanie finansowe za rok 2011
4. oŚwiadczenie o braku zobowiązań publiczno- prawnych wobec budŻetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym
5.
Potwierdzenie posiadania konta w Banku oraz nr rachunku na ktory będzie przelana dotacja

PoŚwiadczen ie złozen ia ofeńy25)

Adnotacje urzędowe's)

l)

Niepotrzebne skreślic.

j.'i:.a"o

lub więcej zadań publicznych okreŚIonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003
publicznego i o wolontariacie.
Kazdy z oferęntów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci do!ączająwłaŚciwę

'r. R;a';ń-;;d""tu
o działalnościpozytku
3)

pola.
o)

Forma prawna oznacza formę działalnościorganizac1i pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
w szczególnoŚci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołówi związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalnoŚci pozytku
publicznego, uczniowskię kluby sportowę, ochotniczę straŻę pożame oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednią
określoną na podstawie obowiązujących przepisów,

formę lub wpisać inną.
') Podać nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
6)
W zaięznoŚci od tego, w jaki sposób organizac'ia lub podmiot powstał.

') osiedle, sołęctwo lub inlra jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkorvę. Nalęzy wypełnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrębie danej jednostki'

11

8)

Nie wypełn iac w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
" Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypełnić jeśli
z?danie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'o) Nalezy określićczy podstawą są zasady ókreslone w siatucie,-iełńomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.

Dotyczy tylko oferty wspólnej'
l')
Wypełnić tylko w przypadku Lrbiegania się o dofinansowanie inwestycji.
'') opi' musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku ot-erty wspólnej - nalezy wskazać
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
") w harmonogramie naleŻy podać terminy rozpoczęcia i zakonczeni-u po'.cźigrlnych diiałarl oraz liczbowe
określęnię skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
to)
opir zgodny z kosztorysem.
'5) Nul.zy opisac zakładanę ręzultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizac1a
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzijego negatywne skutki.
'u) Należy uwzględnic wszystkie planowane koszty, w szczególnoŚci zakupu usług, zakupu rzęczy, wynagrodzeń.
jedynie wspier ania zadania publicznego.
'7) Dotyczy
Nalezy
wpisać
koszty bezpośrednio zwtęane z celem realizowaneg o zadaniapublicznego.
'')
'" W przypadku ofeńy wspólnej kolejni oferęnci dołączajądo tabeli informację o swoich kosztach.
'o) Nalezy wpisac koszty zwięane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które zwięane są z
wykonywaniem działan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą lrnansową i
prawną projektu'
21)
Wypełnienie fakultatywnę - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa W $ 16 ramowego
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do t'ozporządzenia Minjstra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l5
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania
publicznego.
22)

Informacje

o

kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
W przypadku ofer'ty wspólnej naleŻy przyporządkować zasoby kadrowę do

o kwalifikacjach wolontariuszy.

dysponujących nimi oferentów.
23)
Np. lokal, sprzęt. materiały. W przypa<Jku ofety wspólnej naleŻy przyporządkować zasoby rzęczowe do
dysponuj ących nimi oferentów.

musi być zgodny z aktualnyrn Stanem faktycznym i prawnym, nięzalężnię od tego, kiedy został wydany.
'o)odpis
25)

Wypełnia organ administracji publicznej.

lŻ

