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WOLONTARIACIE (Dz. U. z2O1O r. Nr234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PU BLICZNEGO

Działanie z zakresu działalnosci wspomagającej rozwoj wspolnot i społecznoŚci
lokalnych .
(r

odzaj zadania

pub

I

icz neg o2))

Popularyzacja idei odnowy Wsi Dolnośtąskiej We Wsi
Koczurki poprzez montaż małej architektury informacyjnej
(tytuł zadania publ icznego)

w okresie od 16 listopada do 20 grudnra 2012
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PRZEZ
Gminę Trzebnica

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisow działu ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie

r.

N

T

A

l. Dane oferenta/efe+enłółrr$
1) nazwa:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skarszyn

2)forma prawna:o)

stowarzyszenie
( ) kościelnaosoba prawna
( ) spÓłdzielniasocjalna
(x)

( )fundacja
(

) koŚcielna jednostka organizacyjna

()

inna..

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

KRs 0000347822
4) data wpłs{l' rejestracji lub ułweł;ze+ia:u) 2g'ol.2o1o

9151766762

5) nr NIP:

nr REGoN: 021

195668

6) adres:

Skarszyn 'l5, 55-100 Trzebnica

miejscowoŚć:

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) gmina:

Tzebnica

powiat:8) trzebnicki

dolnoŚląskie

wojewÓdztwo:

kod pocztowy: 55-100 poczta:

7)tel.: 531 745
e-mail:

515

Tzebnica

faks: -

-

B) numer rachunku bankowego: 451

nazwa banku: Bank Zachodni

090239800000001 1433S48S

WBK.S.A.

9) nazwiska i imiona osÓb upowaznionych do reprezentowania 91g1gn1ąle,fe,.enł€Ąff+)'

a) Urszula Janik _ prezes Zarządu

b) Halina Wawruszczak - wiceprezes Zarządu
q)10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:g)

11) osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię

kontaktowego)
Urszula Janik

-

tel. 531-745-515

inazwisko oraznr telefonu

12) przedmiot działalnoŚci pozytku publicznego:

a) działalnosc nieodpłatna pozytku publicznego

Przedmiotem działalnościjestszeroko rozumiana działalnoścspołeczna polegająca na:
- integracji i aktywizacji mieszkańcÓw, -szerzenie oświaty,- upowszechnianie turystyki,
spońu i rekreacji; - inicjowanie, opracowywanie i promocja projektow rozwoju Wsi,
współpraca z władzami samorządowymi' - ochrona krajobrazu, działalnośÓ ekologiczna; inicjowanie i wspieranie działalnościkulturalnej, - ochrona zabytkow i dziedzictwa
kulturowego; -promocja wsi, - wspołpraca z organizac1ami o podobnym charakterze,
współpraca z innymi sołectwami; -pomoc społeczna, -pozyskiwanie środkow zewnętrznych
na działania statutowe
b) działalnosc odpłatna pozytku publicznego

nie dotyczy

13) jezeli oferent

le+ere+.eł+l

prowadzi/prowad{) działalnoŚc gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorcow b) przedmiot działalnościgospodarczej

nie prowadzi działalnoŚci gospodarczej

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z pzytoczeniem podstawy prawnello)

llI.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania

publicznego

Zadanie pn' "PopularyzaĄa idei odnowy Wsi Do|noŚląskiej we wsi Koczurki poprzez montaŻ małej
architektury informacyjnej'' polegac będzie na postawieniu w miejscowoŚci tablicy powitalnej

-

tzw.

_
witacza oraz tablicy informacyjnej' Miejsce montaŻu wytypowali członkowie Grupy odnowy Wsi (w
porozumieniu z Gminą i właŚcicielami działek). W związku z tym przedsięwzięciem opracowano logo
Koczurek, hasło powitalne, projekt zagospodarowania tablicy informacyjnej (skonsultowany z
pracownikiem Urzędu Miejskiego w Trzebnicy ds. promocji), opis miejscowoŚci, ktory będzie
zilustrowany zdjęciami. Będzie to przedsięwzięcie startowe Grupy odnowy Wsi, ktore

jej członkow

-

-

w przekonaniu

rozpocznie proces społecznej aktywizacji mieszkańcow Koczurek,

a

zarazem

skuteczna forma promocji idei odnowy wsi oraz sołectwa uczestniczącego W programie ,,odnowa Wsi
DolnoŚląskiej''.

2. opis potrzeb wskazujących na koniecznośó wykonania zadania publicznego, opis

ich

przYczyn oraz skutków

JuŻ prawie połowa sołectw w Gminie Trzebnica ma swoje witacze oraz tablice informacyjne.
Mieszkańcy chwalą sobie te przedsięwzięcia, gdyz zmieniły wizerunek miejsca, w ktorym Żyją - na
bardziej zadbany

i

przy1azny turystom ldąc

za tym dobrym

przykładem, mając poparcie Gminy

Trzebnica oraz pomoc ,,Stowarzyszenra na rzecz rozwoju wsi Skarszyn", Grupa Odnowy Wsi z
Koczurek podjęła starania o pozyskanie dotacji na podobne przedsięwzięcia, by tym działaniem
dołączyĆ do trzebnickich sołectw, ktore taką decyzję podjęły wczeŚniej

i chlubnie

wyrozniają się

spoŚrod pozostałych kolejnymi działaniami na rzecz odnowy swoich wsi. Członkowie Grupy zakładają

ze swoją inicjatywą zapalądo działania takze innych mieszkańcow

-

i tym sposobem rozpocznie się

w Koczurkach długofalowy proces odnowy wsi.

3' opis grup adresatów zadania publicznego

Głownym adresatem zadania

są mieszkańcy wsi Koczurki' ktorzy na zebraniu wiejskim

podjęli

decyzję o przystąpieniu do programu ,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej'' i powołali Grupę odnowy Wsi. Jej
członkowie pod opieką moderatorÓw Dolnosląskiego Urzędu Marszałkowskiego opracowali strategię
rozwoju sołectwa, w ktorej m.in' zaplanowali postawienie witacza i tablicy informacyjnej. Przygotowali
logo swej miejscowości, hasło reklamowe, następnie

- opis

miejscowoŚci ze zdjęciami, ktore zilustrują

jej urok i potencjał' Wykazali tez chęc zainstalowania witacza oraz tablicy informacyjnej. W ten sposob

zainicjowali rea|izację takich celow programu odnowy wsi' jak: integracja i aktywizacja mieszkańcow

do wspolnej pracy na rzecz sołectwa oraz kształtowanie poczucia wiejskiej tozsamości. Drugim
adresatem zadania są goŚcie Koczurek' osoby przejeŻdŻające przez wieŚ oraz zainteresowani
osiedleniem się w tej miejscowoŚci

-

witacz zachęci ich do zwiedzenia sołectwa, tablica

-

dostarczy

podstawowych informacji o wsi. Niewykluczone, ze niektorzy ze zwiedzĄących po blizszym poznaniu
miejscowości i jej zasobow podejmą decyzję o osiedleniu się w Koczurkach' Ponadto, witacz i tablica
informacyjna będą formą promocji idei odnowy wsi dolnoŚląskiej

-

umieszczona zostanie informacja o ,,odnowie Wsi DolnoŚląskiej''

logo programu.

-z

na obydwu przedsięwzięciach

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, W SzczegolnoŚci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni się to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania.ll
na rzecz rozwoju wsi Skarszyn'' jest ,,nawiązywanie bezpoŚredniej współpracy
',Stowarzyszenia
ramach jego realizacji w kwietniu br. Stowarzyszenie złożyłokonkursową ofeńę do Urzędu

Jednym ze statutowych działań

z

innymi sołectwami'''

W

Marqzałkoyskiego Województwa Dolnośląskiego pt' ,,Popularyzacja idei odnowy Wsi Dolnośląskiej we wsi Koczurki poprzez
montaż małej architektury informacyjnej", Wnosząc o wsparcie rea|izacji tego zadania publicznego w wysokości 5'000 zł. W
wyniku postępowania konkursowego taka kwota (maksymalna jaką można było pozyskac) naszemu stowarzyszeniu została
przyznana. Łączny koszt realizacji przedmiotowego projektu wynosi 6530 zł. Ponieważ sołectwo Koczurki

w

programie

,,odnowa Wsi Dolnośląskiej'' uczestniczy dopiero od początku 2012 r., nie miało jeszcze możliwościwypracowania własnych

środków, by zapewnić wkład własny w wysokoŚci 958 zł. i sfinansować koszt zakupu materiałÓw niezbędnych do móntażu
Witacza oraz tablicy informacyjnej w wyskości 572zł' _ łącznie: 1530 zł' Stąd nasz Wniosek o finansowe wsparcie realizacji
przedmiotowego zadania publicznego złożony do Gminy Trzebnica w trybie ańykułu 'l9a ustawy o działalnoŚci poŹytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

5' lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5lat
dofinansowanie inwestycji związanych

z

oferenfl6dg1r€nGi+'otrzymałtot+zynąg+) dotację na
realizacjązadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore

zostały dofinansowane, organu ktÓry udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania
dotacji

6.

.11)

Zakładane cele realizacji zadania publiczneg o oraz sposób ich realizacji

GłÓwny cel zadania określony został w tytule zadania'' ''Popularyzacja idei odnowy Wsi DolnoŚląskiej

we wsi Koczurki poprzez montaz małej architektury informacyjnej". Projekt

-

realizowa

ny przez

,,Stowarzyszenie na rzecz rozwo1u wsi Skarszyn'' dla sołectwa Koczurki w partnerstwie z Grupą odnowy

Wsi Koczurki oraz Gminą Trzebnica - jest takze Szansą na kształtowanie poczucia tozsamoŚci
mieszkańcÓw oraz rozwoj ich aktywnoŚci społecznej i kulturalnej, a co za tym idzie takze
szansą na
realizację własnych potrzeb zyciowych i poprawę standardu zycia sołectwa. Program
,,odnowa Wsi
DolnoŚląskiej'', do ktÓrego przystąpiło sołectwo Koczurki, otwiera przed nim mozliwości
rozwoju.
Zmiany, ktore zajdą na wsi dzięki działaniom inspirowanym przez Grupę odnowy Wsi, przyczynią
się do
poprawy wizerunku sołectwa; większego zainteresowania jej potencjałem artystycznym, przyrodniczym
i

społecznym, co może skutkowac szybszym rozwojem.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

WieśKoczurki' gm|na Trzebnica; witacz na oziałce rlr ąslo
50/5 AM -1

tablica informacyjna na działce nr

8' opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)
tablicv inf

Zlecenie wykonania witacza oraz tablicy informacyinej

-

wykonawca zostanie wytypowany

na

podstawie

następujących kryteriÓw: uwzględni wzorzec zrealizowany w Gminie Trzebnica w poprzednich latach,
zapewni
wysoką jakoŚć usługi w cenie porównywalnej z ubiegłoroczną; na witaczu zamontowana będzie
tablica z herbem i
nazwą Gminy, ponizej tablice: z hasłem powitalnym sołectwa, z logo wsi oraz z informacją programie
o
,,odnowa

Wsi DolnoŚląskiej'' i logo tego programu; na tablicy informacyjnej, ktora usytuowana zostanie w
centrum wsi,
znĄdŻie się m'in. herb Gminy Trzebnica, logo Gminy' miejscowoŚci i programu
,,odnowa Wsi Dolnośląskiej'',opis

wsi zilustrowany zdjęciami, plan miejscowoŚci; tablica pokryta zostanie laminatem'

Transpoń i montaz tablic

-

wykonawca dostarczy witacz i tablicę informacyjną; ich instalację

społecznej - wykonają członkowie Grupy odnowy Wsi Koczurki.

-

w ramach pracy

9. Harmonograml3)

Zadanie oubliczne realizowane bedzie w okresie od listopada do 20. qrudnia 2012
Poszczegolne działania w
zakresie realizowanego zadania
publicznegol4)

Terminy realizaĄi
poszczegolnych działań

r

Oferent lub Inny podmiot

odpowiedzialny za działanie w
zakresie realizowanego zadania
publiczneqo
Grupa Odnowy Wsi Koczurki

Opracowanie logo Koczurek oraz

listopad

projektu zagospodarowan ia

tablicy informacyjnej

Stowarzyszenie na rzecz rozwo)u

Zlecenie wykonania witacza oraz

listopad

Transport witacza i tablicy
informacyjnej

listopad

wykonawca

MontaŻ witacza i tablicy
informacvinei

grudzień

Grupa Odnowy Wsi Koczurki

wsi Skarszyn.

tablicy informacyjnej

1o. Zakładane rezu ltaty real izacj i zadan ia pu bl icznego1

5)

ludowym stylu witacz stanie się wizytowką rozwijającego się sołectwa Koczurki.
Zamontowany przy wjeŹdzie do wioski słuzyc będzie nie tylko mieszkańcom jako element integrujący.
Będzie takŻe waznym estetycznym sygnałem wysłanym do turystow i odwiedzających, ze Koczurki to

Wykonany

w

zadbana wioska; Źe mieszkańcy sami wychodzą

z

inicjatywą, angazu1ą swoje środki finansowe

i

rzeczowe, aby zagospodarowaĆ przestrzeń. ZaleŻy im na zrobieniu dobrego wraŻenia, bo w ten sposob

moŹna zachęcic do ponownych odwiedzin,

a moze

nawet osiedlenia się.

lch działania w

ramach

Wsi" przyczynią się do poprawy wizerunku Gminy Trzebnica, a w
'odnowy DolnoŚląskiej
szerszym kontekście _ i dolnosląskich obszarow wiejskich Przyczynią się takze do większego
programu

zainteresowania potencjałem przyrodniczym i kulturowym wsi, co moze skutkowaĆ szybszym rozwojem
sołectwa, jak pokazują doŚwiadczenia Europy Zachodniej czy chociaŻby prekursorskie w tym zakresie

działania Wojewodztwa Śląskiego. Znaczącym efektem realizaĄi przedsięwzięcia poprzez
zastosowanie jednolitej formy witaczy będzie rownież identyfikacja mieszkańcow sołectwa z całągminą
Trzebnica oraz poczlcie, że wspÓlnym
działan iem jednostkowym.

i

spojnym działaniem moŻna uzyskac o wiele więcej niz

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1.

Lp.

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Rodzaj kosztów'

Koszt

N

całkowity

3
Y

o
o

c

0)

.o

'a
I

publicznego

:o

Y

o

(w zł)

.o

N

N
-(t

,q
o

z

wnioskowanej
dotacji

-

c
o

z tego do
pokrycia

(w zł)

E
o

ztego

z

finansowych

środków własnych,
środkÓw
z innych ŹrÓdeł , w tym
wpłat i opłat adresatow
I /)
zadania publicznego

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
W tym pracy społecznej
członków

i Śwjadczeń wolontariuSzy
(w zł)

(w zł)

to

=

!ć

1

3936 Szt 3936

0

3936

1

1722 Szt

1722

658

1064

I

300

300

300

0

572

572

6530

1530

Kosztv

merytóryczne'8)
po stronie

Stowarzyszenia
na rzecz rozwoju
wsi Skarszyn
(nazwa
Oferenta)'s).
1)

witacz

drewniany ok.2,5
m z trzcinowym

zadaszeniem

2)tablica
informacyjna
drewniana 2x2m

3)plansza

informacyjna z
logo 2xl m
il

Szt

Koszty obsługi'"'
zadania

publicznego, w tym
koszty
administracyjne po

slronie
U/e rc

.

.

.

illa)

(naztuct

XX

19)

1) . . ..
z)........
ilt

lnne koszty, w tym

koszty
wyposażenia

1

572

Usł.

i

promocji po stronie

... (naaua

10\

Ofert'tila1''t

.

1)instalacja witacza
i tablicy

IV

ogółem:

5000

0

2. Przewidywane Źródła finansowania zadania
1

2

3

3,1

publicznego

Wnioskowana kwota dotacji
1530 zł

23o/o

0zł

0o/o

ozł

0

o/o

0zł

0

o/o

5000 zł

77

0zł

0

0zł

0%

6530zł

100%

Srodki finansowe Własne"

Srodkifinansowe z innych żrodełogołem (srodki finansowe

wymienione w pkt. 3.1-3.3;rtr

Wpłaty i opłaty adresatow zadania publicznego''

3.2 Środki finansowe

z innych Źrodeł publicznych

(w szczegolnosci:

dotacje

z budzetu pańStwa lub budzetu jednostki samorządu
terytorialnego, funduszy celowych' Środki z funduszy
strukturalnych)17)

o/o

33 pozostałe
4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca

społeczna członkow)
5

o/o

ogołem (Środki wymienione w pkt 1- 4)

3. Finansowe

środkizinnych żrodeł publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub inne1jednostkl
sektora finansow publicznych

Kwota Środkow
1w

zł.1

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
Środkow został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnle, czy teŻ
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzonv(-a

Termrn rozpatrzenia
w przypadku

wnioskow (ofert)

nierozpatrzonych do

czasu złoŻenia

niniejszej oferty

Uwagi, ktore mogąmiec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacjizadania publicznego22)

.
.
.
.

Urszula Janik

-

prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Skarszyn, nadzor nad

realizaĄąprojektu

Alicja Gawior

-

pracownik działu ds. pozyskiwania zewnętrznych zrodeł finansowania

Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Jadwiga Janiszewska - gminny koordynator programu ,,odnowa Wsi DolnoŚląskiej"
Jakub Szurkawski _ pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: specjalista ds. promocji.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/efe+enłełru+)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadaniaz3)

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

4'

lnformacja, czy oferent/o{erenei9-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
io

wolontariacie.

oŚwiadczam (-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w całościmieŚci się w zakresie działalnosci pozytku publicznego

oferenta/€fulre$bwą

2)w ramach składanej oferty przewidujemy pebiera*łelniepobieranie1)opłat od adresatow zadania;

jesVsąs związany(-ni) niniejsząofertądo dnia 20'12.2012
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
3)oferenUofu+en6i9

i

a takŻe wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,
dane dotyczą' złoŻyłystosowne oŚwiadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

przekazywaniem danych osobowych,

osoby, ktorych te

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

5) oferenUefu+eneł+) składający niniejszą ofertę nie zalega (_ldea'egafią1)

z opłacaniem

naleznoŚci

z tytułu zobowlązań podatkowych/składek na ubezpieczen ia społeczne1);

6) dane okreŚlone w częŚci

l

niniejszej oferty są zgodne

z

Krajowym Rejestrem Sądowym/właśełwą

ełriaenejął;
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne

i

z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

*rtffiffir,

'ł:t11atĄK,

(podpis osoby upowaŻnionej
lub podpisy osob upowaŻnionych
do składania oŚwiadczeń woliw imieniu
oferenta/oferentowl)

Data 16.11.2012r

Załączniki:
1. 1. obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu

2'

3.
4.
5.

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
Środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozltczenia uzyskanej dotacji)
Sprawozdanie finansowe za rok2011
oświadczenie o braku zobowiązań publiczno- prawnych wobec budzetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym
Potwierdzenie posiadania konta w Banku oraz nr rachunku na ktory będzie przelana dotacja

Poświadczen ie złozenia oferty25)

Adnotacje urzędowe'')
10

Niepotrzebnę skreślić.
Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art.4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003
r. o działalnościpoŻytku publicznego i o wolontariacie'
') Kazdy z oferentów składającycłr ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączająwłaŚciwe
1

)

2)

pola.
o)

Fo.-a prawna oznaeza formę działalnościorganizacji pozarządowej, po<JIniotu, jednostki organizacyjnej
określoną na podstawie obowiązujących przepisów. w szczególności stowarzyszenie i fundacje. osoby prawne
ijednostki organizacyjne działa.jące na podstawie przepisów o stosun|<u Państwa do I(oŚcioła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państi.va do inrlych kościolów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumięnia i wyznania, jeżeli ich cęle statutowe obejmLrją prowadzenie działalnościpozytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straŻę pozarnę oraz innę. Nalezy zaznaczyć odpowiednią
formę lub wpisać inną.
') Podać nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
ó)
W zależnoŚci od tego. w jaki sposób organizacja lub podlniot powstal'
'] osiedle' sołęctwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić .jezeli
zadanię publiczne proponowanę do realizacji ma być ręalizowane w obrębie danej jednostki.
8)Nie
wypełniać w przypadku rrriasta stołecznego Warszawy.
'Ą Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjrlych
oferenta. Nalezy wypełnić jeśli
z'adanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'o) Nalezy określicczy podstawą są zasady okreŚlone w siatucie,-pełńomocnictrvo, prokura czy teŻ inna podstawa'
Dotyczy tylko oferry wspólnej.
ll)
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
'') opi' musi być spójny z harmonogratnem i kosztorysem. W przypadku of-eńy wspólnej - nalezy wskazać
dokładny podział działań w ramach realizacji zadanla publicznego między składającymi ofertę wspólną.
'') W harmonogramie naleŻy podać termiIly rozpoczęcia i zaiończónia poszciególnych dźiałarioraz liczbowe
okręśIenięskali działań planowanych przy realizac.ji zadarlia publicznego (tzn. mial'adekwatnych dla danego
zadania publiczlrego, np. liczba świadczęti udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
'*' Opis zgodn; z kosztorysern.
''' Nul.ry opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizac-ia
|rdania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego |ub złagodzi jego negatywne skutki.
'ó) NaleŻy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szcźególnościzakupu:usług, zakupu rzęczy, wynagrodzeń.
r7)
Dotyczy jedynie wspier ania zadaniapublicznego.
'8) Nalezy wpisać koszty bezpoŚrednio związane ż cęlem realizowaneg o zadaniapublicznego'
19)
W przypadku oferty wspólnej kolejni ot'ęrenci dołączają do tabęli infonnację o'swoich oiztach.
'o) Nalezy wpisać koszty związane z obsfugą i administracją realizowańógo zadania, które związane są z
wykonywaniem działań o charakterzę administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsłrrgą finansową i
prawną projektu'
2l)
Wypełnienie fakultatywne * umozliwia zawarcie w umowię postanowienia, o którym mowa w $ l6 ramowego
wzoru umowy, stanowiącego załączniknr 2 do rozporządzęnia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l5
grudnia 2010 r' w sprawie wzoru ofefty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania
publicznego.

'')

o

Infolmacje

kwalifikacjach osób, które bęclą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
W przypadkLr oferty wspólnej naleŻy przyporządkować zasoby kadrowę do

o kWalifikacjach wolontariuszy.

dysponujących

"'

n

irn i

olerentórł

.

Np' lokal, sprzęt. materiały. W przypadku of'erty wspólnej nalezy przypolządkować zasoby rzęczowe

do

dysponujących nimi ofęręntów.
'o)odpis musi być zgodny z aktualnym Stanem faktycznym iprawnym, nięza\eŻnięod tego, kiedy został wydany'
''' Wypełnia organ administracji publiczne.|.

l1

