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OKSHUTNIKSZCZECIN
ul.Nehringa69,71-836 Szczecin
REGON001403639NIP851-020-82-35

Szczecin.. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . ..

(data i miejsce zlozenia oferty
-wypelnia organ administracji publicznej)

.........................................................
(pieczec organizacji pozarzadowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej *)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI
ORf:ANTZ:\CV.lNJi' T*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie bedzie polegalo na dzialalnosci z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi.
(rodzaj zadania publicznego2)

DOZYWIANIE DZIECI I MLODZIEZY UCZESTNICZACYCH W DZIALANIACH
PROFILAKTYCZNYCH REKREACYJNO - SPORTOWYCH

NA TERENIE OSIEDLA STOLCZYN.
(rodzaj zadania)

w okresie od 02.04.2013 ROKU do 30.06.2013 ROK

W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA

PRZEZ
Gmina Miasto Szczecin
Urzad Miasta Szczecin

Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej
(nazwa organu zlecajacego)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "HUTNIK" SZCZECIN

2) fonna prawna:4)

() stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna....................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000169420

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)09 GRUDNIA 2009 ROKU

5) nr NIP: 851-020-82-35nr REGON: 001403639

6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN. ul.: . NEHRINGA 69

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)................

gmina: SZCZECINpowiat:8)SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-836 poczta:SZCZECIN

7) tel.: 91 421-7380/+48 501 712360 faks 913112353

e-mail::hutnik-szczecin@wp.pl http://www.hutnik.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: KREDYT BANK S.A. 1112 FILIA NR 2-1ODDZIAL W SZCZECINIE

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówI):

a) PREZES KLUBU- PRZEMYSLAW AKSIUCZYC
b) DYREKTOR DS. SPORTOWYCH- CZLONEK ZARZADU IRENEUSZ AKSIUCZYC

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY

"HUTNIK"
UL. NEHRINGA 69,71-836 SZCZECIN
TEL. 91 4316872 /+48501 712360

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

. kontaktowego)

IRENEUSZ AKSIUCZYC

""
L-
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Prowadzenie zajec z zakresu pilki noznej i zajec z zakresu sekcji szachowej oraz brydza sportowego.

Osiedlowy Klubu Sportowy Hutnik Szczecin w Szczecinie prowadzi i organizuje
oraz tworzy warunki do rozwoju sportu ,a w szczególnosci:

l. podnosi poziom sportowy wsród czlonków i sympatyków Klubu,
2. stanowi srodowisko alternatywne dla mlodziezy z grupy podwyzszonego

ryzyka, zagrozonej alkoholizmem lub narkomania,
3. promuje zdrowy styl zycia rodzin w srodowisku lokalnym, wolnego od alkoholu

i innych srodków uzalezniajacych,
4. wspóldzialanie z administracja rzadowa i samorzadowa w rozwoju spolecznym regionu na terenie

swego oddzialywania,

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Klub nie prowadzi dzialalnosci odplatnej

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza l)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców .....................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

a)NR KRS 0000169420
b):29,24- DZIALALNOSC ZWIAZANA Z INWIGILACJA I OCHRONA

63,1- PRZELADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW.

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Nadrzednym celem realizacji zadania jest rozszerzenie promocji zdrowego stylu zycia oraz promOCja

zdrowia psychicznego w celu ograniczenia ilosci osób siegajacych po alkohol przez edukacje psychologiczna,

spoleczna, oswiatowa oraz kulturalna dzieci i mlodziezy prowadzaca do ograniczenia szkód spolecznych

wynikajacych zjego naduzywania.
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Zadanie publiczne bedzie polegalo na kontynuacji prowadzenie programu dozywiania dzieci

i mlodziezy z 2011r i 2012 r. bedacych uczestnikami zajec rekreacyjno - sportowych.Calosczadaniaskierowana

jest dla mieszkanców osiedla Stolczyn i sasiednich dzielnic miasta Szczecin jako alternatywa wobec nudy,

pijanstwa i stosowania substancji psychoaktywnych, propagowanie zdrowego stylu zycia oraz sposobu

aktywnego spedzania czasu wolnego. Popularyzowanie abstynencji wsród dzieci, mlodziezy oraz ich rodzin.

Ograniczenie szkód spolecznych wynikajacych z naduzywania alkoholu.

Zadanie jest rozszerzeniem, prowadzonych przez nas w poprzednich latach zajec, polegajacych na podniesieniu

poziomu wiedzy nt. dzialania i szkodliwosci alkoholu, obnizenia popytu na alkohol i inne substancje

psychoaktywne wsród mieszkanców Dzielnic Pólnocnych.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Dzielnice pólnocne Szczecina sa dzielnicami peryferyjnymi. Dostep dzieci, mlodziezy i doroslych

zamieszkujacych te dzielnice, do instytucji kulturalnych, sportowych, oswiatowych jest bardzo ograniczony.

Ograniczenia te nie wynikaja jedynie z faktu zamieszkania sa one równiez spowodowane niskim uposazeniem

rodzin, ich wielodzietnoscia, niezaradnoscia doroslych i wynika takze z braku swiadomosci potrzeb dzieci i

mlodziezy przez ich opiekunów. Zajecia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczno - terapeutyczne

organizowane przez klub sportowy OKS "Hutnik" Szczecin sa dla tej grupy spolecznej czasami jedyna forma

spedzania i zagospodarowania czasu wolnego, alternatywa dla nudy i sposobem na odciagniecie od

patologicznych zachowan dzieci i mlodziezy.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zadanie jest adresowane do dzieci, mlodziezy mieszkanców pólnocnych dzielnic Szczecina a przede

wszystkim do okolo 100 przedstawicieli srodowiska lokalnego jej osiedli, tj. Stolczyna oraz w zdecydowanej

mniejszosci równiez i Golecina i Skolwina, pochodzacych z patologicznych rodzin, w których panuje ubóstwo,

przemoc, naduzywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania. Il)

NIE DOTYCZY
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5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci!) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofmansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, a) zapewnienie dostepnosci do dzialan z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom
w postaci korzystania przez beneficjentów zadania z zajec sportowo -rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilosci osób siegajacych po alkohol wsród dzieci i mlodziezy
c) obnizenie wieku inicjacji alkoholowej wsród dzieci i mlodziezy,
d) popularyzowanie abstynencji wsród dzieci i mlodziezy oraz ich rodzin,
e) korygowanie zachowan ryzykownych w srodowisku rówiesniczym,
i) ograniczenie szkód spolecznych wynikajacych z naduzywania alkoholu i innych srodków psychoaktywnych.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

1. BOISKA I ZAPLECZE SOCJALNE MOSRiR W SZCZECINIE PRZY UL.NEHRINGA 69
2. BOISKO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA W SZCZECINIE

UL. WITKIEWICZA I Ul. PAPROCI.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

ORGANIZACJA ZAJEC SPORTOWO-REKREACYJNYCH, ORAZ POZALEKCYJNYCH ZAJEC

SPORTOWYCH PROMUJACYCH ZDROWY STYL ZYCIA SKUPI 100 UCZESTNIKÓW KTÓRYMI

ZAJMOWAC SIE BEDZIE 3 TRENERÓW. ZAJECIA ODBYWAC SIE BEDA W DNIACH OD 02.04.2013r.

UMOWY DO 30.06.2013r.

1. WTORKI, CZWARTKI - NA BOISKACH PRZY UL NEHRINGA 69 W GODZINACH 16.00 - 18.00
- ZAJECIASPORTOWO-REKREACYJNE

2. SRODY- NA ORLIKUPRZYUL.PAPROCIOD 16:00- 18:00- ZAJECIASPORTOWO-
REKREACYJNE

3. SOBOTY - NA EUROBOISKU PRZY UL. WITKIEWICZA OD 18 - 19.30 - ZAJECIA SPORTOWO-
REKREACYJNE.

W ZWIAZKU Z EKSPLOATACJA SPRZETU SPORTOWEGO, ORAZ CORAZ WIEKSZA LICZBA

CZLONKÓW KLUBU, NIEZBEDNY JEST ZAKUP SPRZETU SPORTOWEGO, KTÓRY POZWOLI

WSZYSTKIM ZAWODNIKOM NA UCZESTNICZENIU W ZAJECIACH SPORTOWYCH.

KAZDY UCZESTNIK ZAJEC MOZE LICZYC NA NAPOJE l POSILEK PO ZAKONCZENIU ZAJEC.
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9. Harmonogram 13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.04.2013r. do 30.06.2013r.

Zadanie skierowane jest do min. 100 osób.
Beneficjentami zajec sa dzieci i mlodziez zamieszkalych na terenie pólnocnych dzielnic Szczecina.

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

- zajecia sportowo-rekreacyjne OD 02.04.2013 R.

DO 30.06.2013 R.

OKS "HUTNIK" SZCZECIN

- zakup wyzywienia dla zawodników 04.2013 r. do

07.2013 r.

OKS "HUTNIK" SZCZECIN

Korzystanie z uslug;

- firmy cateringowej
04.2013 r. do

07.2013 r.

OKS "HUTNIK" SZCZECIN

- wykwalifikowanej kadry

szkoleniowej,

04.2013 r. do

07.2013 r.

OKS "HUTNIK" SZCZECIN

- zakup artykulów chemicznych
04.2013 r. do

07.2013 r.

OKS "HUTNIK" SZCZECIN

- zakup sprzetu sportowego
04.2013 r. do

07.2013 r.

OKS "HUTNIK" SZCZECIN

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

Z WIELOLETNICH DOSWIADCZEN ZWRACAMY SZCZEGÓLNA UWAGE NA FAKT, ZE PROBLEM
PATOLOGII, PRZESTEPCZOSCI I BEZROBOCIA NIE ROZWIAZE SIE U NAS SAM I WYMAGA
SZYBKIEJ POMOCY ZE STRONY MIASTA. ZAPROPONOWANE PRZEZ NAS ZAJECIA SPORTOWE
DLA DZIECI I MLODZIEZY ZAPEWNIA ATRAKCYJNA FORME SPEDZANIA WOLNEGO CZASU.
ODCIAGNIE TO MLODE OSOBY OD INNYCH NIEKORZYSTNYCH POCZYNAN, JAK STANIE W
BRAMACH CZY KLATKACH SCHODOWYCH, NISZCZENIE MIENIA, PRÓBY SPOZYWANIA
ALKOHOLU I NARKOTYKÓW, A NAWET WCHODZENIA W KONFLIKT Z PRAWEM.
CYKLICZNA ORGANIZACJA PODOBNYCH PRZEDSIEWZIEC WYDAJE SIE BYC SENSOWNYM
DZIALANIEM, GDYZ DLUGOFALOWE PROGRAMY MOGA OKAZAC SIE SKUTECZNE, PODCZAS
GDY POJEDYNCZE DZIALANIA NIE PRZYNOSZA DLUGOTRWALYCH EFEKTÓW.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7

Lp. Rodzaj kosztówlÓ) Koszt z tego do z tego z Koszt do

calkowity pokrycia finansowych pokrycia
"'N

(w zl) z srodków z wkladu
'--' wnioskowanej wlasnych, osobowego,;>-.

dotacj i srodków w tym pracy
.-"i

o
(w zl) z innych zródel, spolecznej(]) .;;- '"

w tym wplat i czlonków'" oo
.§ 'S.§ (]) oplat adresatów i swiadczen

(]) ......, .
zadania wo lontariuszy......, N.u N

.", '" "O
publicznego 17)(w (w zl)..9 o

......
zl)

I

l. Zakup napojów, owoców, 100 80 zl Ilosc 8 OOOzl 8 OOOzl
wyzywienia. osób

II

100 10 zl Ilosc l OOOzl l OOOzl2. Zakup artykulów
chemicznych

osób

III

3. Zakup wyposazenia
Ilosc

(sprzet sportowy)
100 30 zl osób 3 OOOzl l OOOzl 2 OOOzl

IV Ogólem: 100 l20zl Ilosc l2000zl 10 000 zl 2 OOOzl
osób



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

NIE DOTYCZY

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.Bez uwag .....................

...........................................................................................................................................................

'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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l Wnioskowana kwota dotacji

10 000 zl 83,3%

2 Srodki finansowe wlasnel7)

2 000 zl 16,7%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

- zl %-

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)

zl %-

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje
-

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

- %

3.3 pozostale 1/)

zl %-

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

- zl %-

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

12000 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

TAKlNIE1)

TAKlNIE I)

TAKlNIEl)

TAKlNIE I)



v. Inne wybrane i.nformacje dotyczace zadania publicznego

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

W ramach realizacji zadania Klub nie przewiduje zatrudnienia zadnych osób.

Realizowac zadanie klub bedzie poprzez swoich trenerów i instruktorów, zatrudnionych na podstawie

odrebnych umów.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów l)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Boiska i pomieszczenia socjalne MOSRiR przy ul. Nehringa, Paproci, Witkiewicza, sprzet sportowy OKS

"Hutnik" Szczecin

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

l. W LATACH 2005-20 l O UMOWA KONTRAKTOWA Z WYDZIALEM ZDROWIA I OPIEKI
SPOLECZNEJ URZEDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE ,ORGANIZACJA KOLONI LETNICH
DLA DZIECI I MLODZIEZY W PIWNICZNEJ, MIELNIE, CZARNOCINIE ,NOWOGARDZIE
,UNIESCIU ; JAROSLAWCU

2. W LATACH 1998-2005 UMOWA KONTRAKTOWA Z WYDZIALEM SPRAW SPOLECZNYCH
(WSS) URZEDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE (OBEJMUJACA RÓWNIEZ PROMOCJE
ZDROWIA);

3. W ROKU 2009- 2011 UMOWA Z WYDZIALEM ZDROWIA I POMOCY SPOLECZNEJ
,KONTRAKT O PRZECIWDZIALANIU ALKOHOLIZMOWI

4. W LATACH 2002-20 11 UMOWA KONTRAKTOWA Z WYDZIALEM OSWIATY I KULTURY
FIZYCZNEJ UM W SZCZECINIE.

5. W LATACH 2000 -2010 WSPÓLPARACA Z RADA OSIEDLA STOLCZYN, SP 9,14
6. OGÓLNOPOLSKITURNIEJPILKINOZNEJO PUCHARPREZYDENTAMIASTASZCZECIN-

SIERPIEN 2008 -2011
7. MLODZIEZOWY MIEDZYNARODOWY TURNIEJ PILKI NOZNEJ MLODZIKÓW O PUCHAR

PREZYDENTA MIASTA SZCZCIN" W DNIACH 01-03.05.2010, I 01-03.05.2011.

4. Informacja, czy oferenUoferencil) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

, NIE DOTYCZY
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Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentów+);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofereBeiB jest/sa I) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30.06.2013R.;

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

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly 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 póznozm.);

5) oferent/ofereBeil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)+) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneI);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym. PREZES ZARZADU1l,OKSFItJtn~'k . czecin
fIl Ch. .I/ttl IVI?

p;;tmys/a Aksiu!J
.. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

?~5~~~~i Z~~H
IreneusA si zyc. ..................

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów I)

Data ~.G.:9~.:. \Q.~2.................

Zalaczniki:
1.Kopiaaktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruSadowego,innegorejestrulubewidencji24)
2. W przypadkuwyboruinnegosposobureprezentacjipodmiotówskladajacychofertewspólnaniz wynikajacyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)
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l) Niepotrzebne skreslic.

2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe

~o~~rma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o 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 inna.
5)Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6)W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8) Nie wypelniacw przypadkumiastastolecznegoWarszawy.
9)Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
lO)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofmansowanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.
15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje o swoich kosztach.
20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa

i ~rawna projektu.
21 Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
dysponujacych nimi oferentów.
23) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
24)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.

11


