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- wypelnia organ administracji publicznej)
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(pieczec organizacj i pozarzadowej *
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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIAST A SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERT/'. WSPnTN,A,+J

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-y CH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacja dzialan profilaktycznych
(rodzaj zadania publicznego2))

"z PODWÓRKA NA STADION"
DOZYWIANIE DZIECI I MLODZIEZY UCZESTNICZACYCH W DZIALANIACH

PROFILAKTYCZNYCH REKREACYJNO - SPORTOWYCH
NA TERENIE OSIEDLA STOLCZYN.

(tytul zadania publicznego)

w okresie od .27 .06.2011 r. do 31.08.2011 r.

W FORMIE

POWIERZENI/'. RE/'. LIZ/\CJI Z:'.D/\NL'\ PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ
.Gmina Miasto 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



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

I) nazwa: OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "HUTNIK" SZCZECIN

2) fonna prawna:4)

( ) stowarzyszenie ( '\ fllnrlflrifl

( ) ko,;cielna o~oha nrawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) ~nnl(i7i..lnifl C(Wiflln" ( ) 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) nrNIP: 851-020-82-35 nr REGON: 001403639

6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN. ul.: . NEHRINGA 69

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)STOLCZYN
gmina: SZCZECIN powiat:8)SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-836 poczta:SZCZECIN

7) tel.: 91 421-7380/+48 50 l 712 360 faks 91 31 l2353

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

8) numer rachunku bankowego: 21 1500 1113 1211 1003 6195 0000

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

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

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. 091421-7380/+48501712360

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

kontaktowego)

IRENEUSZ AKSIUCZYC TEL. 501-712-360

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 /oferenci I) prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

a)NR KRS 0000169420
b):29,24- DZL\L,\LNOS(: Z\XIII\Z,\N\ Z lN\XIlc;lL\ClI\ I OCHRON1\,

63,1- I'RZEL\DUNI':K, i\I,\C,\ZYN( )\V\NII': I PRZEClIO\VY\XI,\NII': TOW,\R()W,

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



1.Krótka charakterystyka zadania publicznego

Nadrzednym celem realizacji zadania jest prowadzenie programu dozywiania dzieci
i mlodziezy bedacych uczestnikami zajec rekreacyjno - sportowych w okresie wakacyjnym tj.
od 27.06.2011 do 31.08.2011 r.. Calosc zadania skierowana jest dla mieszkanców osiedla
Stolczyn i sasiednich dzielnic miasta Szczecin i prowadzona bedzie przez zatrudnionych
przez klub instruktorów sportowych, oraz trenerów II klasy.
Przewidujemy, ze ta forma dozywiania obejmiemy okolo piecdziesieciu mieszkanców
naszego osiedla, miasta, organizujac wspólne dozywianie "naszych" dzieci podczas
organizowanych wyjazdów i wycieczek.
Zadanie jest rozszerzeniem, prowadzonych przez nas zajec, polegajacych na podniesieniu
poziomu wiedzy nl. dzialania i szkodliwosci substancji psychoaktywnych, 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

OKS "Hutnik" obejmuje dzialaniami pólnocne osiedla Gminy. Rejon ten przez okres
powojenny nie byly obiektem szczególnego zainteresowania wladz. Wszelkie zaniedbania
ujawnily sie z cala moca w okresie transformacji ustrojowej. Stopniowa likwidacja zakladów
produkcyjnych zlokalizowanych na tym terenie prowadzila do ubozenia pracujacej w nich
miejscowej spolecznosci. Katastrofalny stan infrastruktury, przesiedlanie rodzin
patologicznych z centrum i sródmiescia Szczecina, duze bezrobocie sa czynnikiem
patogennym, demoralizujacym mlodziez, daja przygnebiajacy obraz rzeczywistosci.
Likwidacja Huty Szczecin w 2006 roku - ostatniego duzego pracodawcy, jest czynnikiem
dopelniajacym ogólny obraz Stolczyna. Na tym tle jasniejszymi punktami jest dzialalnosc
nielicznych organizacji spolecznych: OKS "Hutnik", Szkola Podstawowa nr 9 czy Rady
Osiedla Stolczyn. Na pozostajacej w znaczacej mniejszosci grupie aktywnych dzialaczy
spolecznych spoczywa ciezar organizacji przedsiewziec sportowo-kulturalno-oswiatowych,
majacych na celu skierowanie zainteresowan lokalnej spolecznosci, z naciskiem na dzieci
i mlodziez, na alternatywne formy spedzania wolnego czasu.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Beneficjentami programu dozywiania beda dzieci i mlodziez szkolna zamieszkala na terenie
Szczecina. Przewidujemy, ze program obejmie lacznie do piecdziesieciu podopiecznych.
Dozywianie prowadzone bedzie podczas zajec rekreacyjno-sportowych (3 do 4 razy w
tygodniu dla 2 grup 25-osobowych.),



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.ll)

N ie dotyczy

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

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji :1)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Glównym celem realizowanego zadania publicznego bedzie przeciwdzialanie narkomani
oraz negatywnym skutkom uzywania i naduzywania srodków psychoaktywnych.

Celami scisle zwiazanymi i podporzadkowujacymi sie mu beda:
a) zapewnienie dostepnosci do dzialan z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom
w postaci korzystania przez beneficjentów zadania z zajec sportowo - rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilosci osób siegaj acych po narkotyki i srodki psychoaktywne wsród dzieci
i mlodziezy,
c) korygowanie zachowan ryzykownych w srodowisku rówiesniczym,
d) ograniczenie szkód spolecznych wynikajacych z uzywania narkotyków i innych srodków
psychoaktywnych.

7. Miejscerealizacji zadania publicznego

I Program dozywiania dzieci i mlodziezy prowadzony bedzie dla uczestników zajec sportowo-
rekreacyjnych.
Dozywianie prowadzone bedzie w trakcie zajec oraz po zakonczeniu zajec sportowych na
terenie obiektu sportowego Miejskiego Osrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul.
Nehringa 69 oraz podczas wyjazdu i wycieczek.



8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

Dozywianie jest skierowane dla uczestników zajec sportowo - rekreacyjnych
organizowanych przez OKS "Hutnik" na terenie obiektu sportowego oraz zaplecza socjalnego
MOSRiR przy ul.Nehringa 69.

Odpowiedzialnosc oraz nadzór nad realizacja zadania spoczywac bedzie na opiekunach
zajec: Marcinowi Rabe ,Piotrowi Rabe oraz Arturze Malinskim (zajecia sportowo-
rekreacyjne).Dozywianie polegac bedzie na zakupie i przekazaniu dla kazdego uczestnika zajec
drobnej przekaski z napojem, organizacji wspólnego ogniska lub grilla podczas zajec
plenerowych oraz zakupie cieplego posilku podczas wyjazdu nad morze.

ORGANIZACJA ZAJEC SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUJACYCH ZDROWY STYL ZYCIA
SKUPI MINIMUM 50 UCZESTNIKÓW KTÓRYMI ZAJMOWAC SIE BEDZIE 3 TRENERÓW
I TERAPEUTA.ZAJECIA ODBYWAC SIE BEDA W DNIACH OD 27.06.2011 DO 31.08.2011

I. SRODY, CZWARTKI, PIATKI, - NA BOISKACH W GODZINACH 15.00 - 17.00 - ZAJECIA
SPORTOWO-REKREACY JNE

2. SOBOTY- OD 10:00- 13:00-ZAJECIA SPORTOWO-REKREACYJNE

9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 27.06 do 31.08.2011 r.

Zadanie skierowane jest do min. 50 osób.
Beneficjentami zajec sa dzieci i mlodziez zamieszkale na terenie Szczecina.

Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego

I

Terminy realizacji

I

Oferent lub inny podmiot

zadania publicznegol4) poszczególnych odpowiedzialny za dzialanie w

dzialan zakresie real izowanego zadania

publicznego

- zajecia sportowo-rekreacyjne 27.06. do

31.08.2011r.

OKS "Hutnik" Szczecin

- wycieczka nad morze do Swinoujscia 15.07.2011r. OKS "Hutnik" Szczecin

-

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

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
Gminy. Zaproponowane przez nas zajecia pozaszkolne dzieci i mlodziezy (pilka nozna,
szachy, brydz sportowy) zapewnia atrakcyjna forme spedzania wolnego czasu. Naszym
zamiarem jest odciagnac mlode osoby od niekorzystnych poczynan, jak stanie w bramach czy



klatkach schodowych, niszczenie mienia, próby spozywania narkotyków, alkoholu, a nawet
wchodzenia w konflikt z prawem.

Cykliczna organizacja podobnych przedsiewziec wydaje sie byc sensownym dzialaniem,
gdyz dlugofalowe programy moga okazac skuteczne, podczas gdy pojedyncze dzialania nie
przynosza dlugotrwalych efektów,

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztów Koszt Z tego z Z tego z
(koszty calkowity wnioskowan finansowych
merytoryczne i (w zl) ej srodków wlasnych,
administracyj ne

o
dotacji (w zl) srodków z innych....::.:: ....::.::

1) """ >....... m
zródel oraz wplat iZWIazane z m O ....roO t::

'Srealizacja zadania) t:: "'O oplat adresatów"'O 1)
1) .-. '

(w zl)*'-' ......
,<.) N N
'm m "'O

.,g O O

.......

1 Zakup wyzywienia 50 160,00 pln 8000,00 8000,00

2 Zakup artykulów 50 24,00 pln 1 200,00 1 200,00

chemicznych oraz
materialów

pomocniczych

-,
Zakup upominków 50 20,00 pln 1 000,00.) 1 000,00
dla uczestników

4 Transport 50 20,00 pln 1 000,00 1 000,00

50 224,00 pln 11 200,00 10 000,00 1 200,00
E
Q)......

,o
I:;J)
O

I Wnioskowana kwota dotacji

10 OOO,OOzl 89,3%

2 Srodki finansowe wlasne l?)

I 200,OOzl 10,7%

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



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Nied

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

W kolumnie pn. Ilosc jednostek podano minimalna grupe odbiorców realizacji zadania
wynoszaca 50 uczestników.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Dwóch trenerów pilki noznej II klasy, jeden instruktor pilki noznej, jeden psychoterpeuta,
zawodnicy Klubu GKS "Hutnik" Szczecin.

W ramach realizacji niniejszego zadania Klub nie przewiduje zawierania umów
zlecenie lub umów o dzielo.

- zl - %

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicznegol7)

_ 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)

... zl %- -

3.3 pozostale 17)

zl %-

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt] - 4)

II 200,00 zl 100%

- --- - - - --

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Terminrozpatrzenia-

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)

TAKfNIE')



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

Sprzet sportowy

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 2005-2010 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- 2010 UMOWA Z WYDZIALEM ZDROWIA I POMOCY SPOLECZNEJ
,KONTRAKT O PRZECIWDZIALANIU ALKOHOLIZMOWI

4. W LATACH 2002-2009 UMOWA KONTRAKTOWA Z WYDZIALEM OSWIATY I KULTURY
FIZYCZNEJ UM W SZCZECINIE.

5. W LATACH2000- 2010 WSPÓLPARACAZ RADAOSIEDLASTOLCZYN,SP 9,14
6. OGÓLNOPOLSKI °rURNIEJ PILKI NOZNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIAS.fA SZCZECIN-

SIERPIEN 2008 -2010
7. MLODZIEZOWY MIEDZYNARODOWY TURNIEJ PILKI NOZNEJ MLODZIKÓW O PUCHAR

PREZESA OKS "HLrrNIK" W DNIACH 01-03.05.2010

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) 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



Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferontóv/);

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

3) oferent/oforenci-l)jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 31.08.2011L.;

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

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 L o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 L Nr 10l, poz. 926, z pÓZnozm.);

5) oferent/oforond-J skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)lzalega( ja)-I)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 e'.videncja-l\

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

faktycznym.

PRLZES'ZARZADU DYREKT.'S RTOWY

OKS HUJli~:!:~zecin OKS H zecin

Przem/sf:= Ak~~:~'~""""""frene'us';' 'k'u ye
.. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczell woli w imieniu
oferenta/oferentów I)

Data Qy: .\)5:... .W:1.1 .............

Zalaczniki:
I. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
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 ofert/5)

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
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 wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
II) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie 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)Dotyczyjedynie 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 prawna 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

dj:sponujacych nimi oferentów.
2 ) 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.
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