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I I
OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

rJ~k ~.
f\ OFERTAlOfERT1\W8PÓL}L'\B-

([b) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH).MOWA W

~ ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKUPUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

DZIALALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT
I SPOLECZNOSCI LOKALNYCH

(rodzaj zadania publicznego2J)

BUDOWA INTEGRACJI LOKALNEJ I REWITALIZACJI SPOLECZNEJ

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 05.01.2013 do 12.02.2013

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGo/nrS;:PTJ<Jl ANT A J:lJ<.AT T7".Ar rr
7"An ANT A PTr~l Jrnr~nn-l1

PRZEZ

URZAD MIAST A SZCZECIN
(organ administracji publicznej)

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



r

,4"'" 0'0"

I. DjJl1e oferenta/oferentów1)3)

I) nazWa::RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. SW. KRZYSZTOFA W SZCZECINIE

2) forma prawna:4)

() stowarzyszeme ( ) fundacja

(x) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna o... .. . .. . . . . . . .. . ... .. . . .. '" . ..

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

,""""""""""""""""'"''''''''''''''''''''...............................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)01.10.1998

5) nr NIP: 851-25-39-172 nr REGON: 811684723

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Zelazna 14

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)SZCZECIN ZELECHOWA

gmina: SZCZECIN powiat:8)SZCZECIN

województwo: .zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-714 poczta: Szczecin

7) tel.: 918852302 faks: 918852302

e-mail: par-krzy@wp.pl http:// krzysztof.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego: 68124039301111000042292610

nazwa banku: PEKAO SA IV O. SZCZECIN

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/ofereIltóv;B~

a) ks. Adam Komisarczyk- proboszcz

b) .............................................................................................

c) ... .. . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . ..

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. SW. KRZYSZTOFA W SZCZECINIE

ul. Zelazna 14,71-714 Szczecin tel. kontaktowy

........



-

11) osoba upowazniona do skladania wy,jasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu
/" .'"

kontaktowego)

ksoAdam Komisarczyk- proboszcz parafii te

12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
nieodplatna DZIALALNOSC ORGANIZACJI RELIGIJNYCH PKD 9l3lZ

~.p'.q,~~ '1.>~ :!-

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
NIE

13) jezeli oferent loferenci+) prowadzilpro',yadza+) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców 00 o 0.0 o o. o 00 00 o 000 000. o o o. o 00.0.0 o 00 0'0 o 00 o o. o o o 00 0'0 0.0 o o 00 .00 o 00..

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE DOTYCZY

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

NIE DOTYCZY



III. Szczegól~wy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt wspiera budowanie integracji lokalnej i integracji spolecznej co najmniej 90 osób

dzieci, mlodziezy i doroslych, zwlaszcza emerytów i rencistów z terenu parafii sw. Krzysztofa

w Szczecinie (osiedla Szczecin Zelechowa) narazonych na wykluczenie spoleczne i brak

inicjatyw spolecznych. W ramach projektu zostanie zorganizowana w pomieszczeniach domu

parafialnego ogólnodostepna kawiarenka CafeKrzys, zorganizowana biblioteka parafialna

oraz bezplatny punkt pomocy prawnej. Program realizowany w kawiarence CafeKrzys

pozwoli na integracje spoleczna, otworzy dostep do pomocy prawnej osobom biednYmi

niezaradnYmzyciowo, pomoze wyzwalac inicjatYWYspoleczne.

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

skutków

Brak umiejetnosci wspólnego spedzania czasu, otwarcia na potrzeby innych, brak
komunikacji, nieporadnosc zyciowa, zamkniecie w swoim swiecie i niebezpieczenstwo
zupelnego wyalienowania spolecznego.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Dzieci sa zamkniete na formy wspólnotowego spedzania czasu;

Mlodziez ucieka do patologicznych form spedzania czasu (alkoholizm, narkomania).

Dorosli nie nawiazuja relacji spolecznych, ograniczaja aktywnosc spoleczna i rozwój osobowosciowy.

Emeryci i rencisci czuja sie zagubieni, niepotrzebni, brakuje im podstawowych wiadomosci i pomocy do

funkcjonowania spolecznego.

Kazda z grup potrzebuje bezplatnego dostepu do pomocy prawnej.

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.li)

Stworzenie kawiarenki Cafe Krzys (zakup ekspresu do kawy, stolików, krzesel, zastawy), organizacja biblioteki

parafialnej (zakup regalów, ksiag inwentarza i kartoteki bibliotecznej) i punktu pomocy prawnej pozwoli na

stworzenie wielofunkcyjnego punktu spotkan i pomocy.



5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci) otrzymal/otrzymali) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji .u)

NIE

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Budowanieintegracjilokalneji integracjispolecznejróznychgrupwiekowych,udzieleniepomocyprawnej

osobom ubogim i nieporadnym zyciowo.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Dom Parafialny parafii sw. Krzysztofa w Szczecinie,

ul. Zelazna 14,71-714 Szczecin

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

Zadanie 1- organizacja kawiarenki CafeKrzys .

Zadanie 2- organizacja ogólnodostepnej biblioteki parafialnej

Zadanie 3- organizacja bezplatnego punktu porad prawnych dla osób biednych niezaradnych zyciowo

Zadanie4 - prowadzeniekawiarenkiCafeKrzys,bibliotekii punktuporadprawnych



Zadanie publiczne realizowane w okresie od 05.01.2013 doI2.02.2013

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania
dzialan publicznego

Zadanie l ( zakup 5 stolików, 20

krzesel, ekspresu do kawy, zastawy

Do 13.01.2013 OFERENT

kawowej, kawy, herbaty, cukru)

Zadanie 2 ( (zakup 8 regalów, ksiag

inwentarza, kartoteki bibliotecznej, spis

Do 08.02.2013 OFERENT

i podzial zebranych ksiazek)

Zadanie 3 (podpisanie umowy z radca Do 20.01.2013 OFERENT

prawnym prowadzenia punktu porad

prawnych dla osób biednych i

niezaradnych zyciowo)

Zadanie 4 (prowadzenie kawiarenki

CafeKrzys, biblioteki i punktu porad

prawnych)

do 12.02.2013 (do

konca karnawalu)

OFERENT

9. Harmonograml3)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Zintegrowanie lokalnej spolecznosci, udzielenie pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym zyciowo.

Rozbudzenie aktywnosci czytelniczej i spolecznej w dzialaniach kulturalnych mieszkanców osiedla Szczecin

Zelechowa.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

o=J Wnioskowana kwota dotacji ] 71,44.%I

Lp. Rodzaj N .§ Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztówl6) a calkowit pokrycia fmansowych pokrycia'-'

.(;j' y z wnioskowanej srodków z wkladu
N

(w zl) dotacji wlasnych, osobowego,
]

o "O

(w zl) srodków w tym pracy'";:::: o
.§ z innych zródel, spolecznej
Q)

w tym wplat i czlonków'-'
1::5

oplat adresatów i swiadczen'"
o

zadania wolontariuszy
publicznego 17)(w (w zl)
zl)

I Koszty
merytoryczne 18)

po stronie...
(nazwa
OferentaY9):
l) .........
2) ........

II Koszty obslugFO) 6 100 zl 600 600 - -
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie.. .
(nazwa
OferentaY9):
1) .........
2) ........

III

Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie.. .

(nazwa
Oferenta) 19):

l 10.000 zl 10.000 10.000
l) zakup

- -

wyposazenia
2.0002) koszt 1 2.000 - - -

zl
udostepnienia

2.000-
3) koszt osobowy 2.000 zl

-

1 - -

IV Ogólem: 14.000 10.000 10.000 2.000 2.000



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2!)

Nazwa organu administracji
publicmej lub innej jednostki sektora
finansów publicznych

Kwota srodków

(w zl)
Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie srodków
zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE I)

T AK/NIE l)

T AK/NIE1)

T AK/NIE l)

Termin rozpatrzenia -
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

~~~gi~~

.

UÓ:&~ii:
.

CZ:e.i~~':~~.((j.~~.......

eqgp.uJ..f:J.le;!YLE K~ !f..?:.~..~.~Q~"'i.:-.1?/q.1........................

""T~F;!.'fl:~~:ec./"""<.',u",~"",~'r
V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicmego22)

Radca prawny, bibliotekarz, osoba prowadzaca kawiarenke, wolontariusze.

l O.OOOzl
2 Srodki finansowe wlasnel?)

D ...9.%......... zl
3 Srodkifinansowez innychzródel ogólem(srodkifmansowewymienionew pkt.

3.1-3.3)11) cfJ Q
......... zl ........%

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicmegol7)
(f)

...9..%......... zl
3.2 srodki finansowe z innych zródel publicmych (w szczególnosci: dotacje

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

9...%Ozl
3.3 pozostalel?) cc

, '
2.000 zl 14,28%

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

2.000 zl 14,28.%
5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 14.000 zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finansów publicznych

Kwota srodków

(w zl)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Termin rozpatrzenia -

w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

~=~~~h.rI.~~~;;;~k=~;:r.~..Eo/~.~."'.
eqgp.WH(-e:;f!X./E IY~ !f..~.~..!.~QL:"'L.:.1?/~.1.........................

T7i:F;!.~~~~/"''''e, ~..~
V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Radca prawny, bibliotekarz, osoba prowadzaca kawiarenke, wolontariusze.

l O.OOOzl
2 Srodki finansowe wlasnel7)

O
...9.%......... zl

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

......... zl ...... ..0/0
3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

(j) ...9..%......... 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 strukturalnychY7)

9...%Ozl
3.3 pozostale17) <: r

,
2.000 zl 14,28%

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

2.000zl 14,28.%
5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 14.000 zl 100%



2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentów1)przewidywanedo wykorzystania przy realizacji zadania23)

Sala w Domu Parafialnym parafii sw. Krzysztofa w Szczecinie

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Organizacja spotkan wigilijnych, organizacja rodzinnych festynów krzysztofianskich, organizacja imprez

okolicznosciowych, odwiedziny chorych, wspólne wyjscia do kina i teatru.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) 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

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferentaiorereBtóv/);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobicranie/niepobieranie1)oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofcrcneP) jest/sa-l-)zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 12.02.2013;



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/ofereaciB skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( jaY) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajo'N)'HlRejestrem Sado'.v)'m/wlasciwa ewidencjal);

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

faktycznym.

(;7~~f~
r""""'kS~~~~........

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferentaJofercatów+)

34. ;I /l; " --z..o42-.- hData.. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. ... . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . ...

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

I)Niepotrzebne skreslic.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych wart. 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
pola.
4) Forma 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


