
E1
UrzadMiastaSzczecin
Biurods. Organizacji Pozarzadowych
pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin
tel. +48 91 4245105

bop@um.szczecin.pl . www.szczecin.pl

BOP-IO
Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia
70-781 Szczecin, u1. Swojaka 33/5

tel. 608 447 881
NIP 9552336051,REGON821231484

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

(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

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERT A!OVPRT A UT~pnT N Al)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY 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

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2))

Aikido narodzilo sie w Szczecinie dla Szczecinian
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 01.07.2013 do 31.08.2013

W FORMIE
PO'.VIERZENL\ RK\LIZLA~CJIZLAADL\NIAPUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Prezydent Miasta 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/~ferentówl)3)
j""" '.".,

l) nazwa: . Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia

2) forma prawna:4)

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja

() koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

0000422794 .............................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)31-05-2012........................................................

5) nr NIP: 9552335051 nr REGON: 321231484...........................................

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Swojska 33/5....................................................

dz
.

lni l b
. . dn tka . 7}te ca u mna Je os pomocmcza: .. ...........

.
S . . 8} S

.
gmma: zczecm... ... pOWIat: zczecm ...... ......

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-781 poczta: Szczecin

7) tel.: 608447 881 faks: .....................................................

e-mail: adam_surmacz@02.pl. http://spz.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowegc

nazwa banku: BANK PEKAO SA IV O. W SZCZECINIE

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

a) Adam Surmacz - prezes zarzadu

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

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

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

mowa w ofercie:9)

, ,..............................................................................................
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11) osoba upowa~iona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz Uf telefonu

kontaktowego)

Adam Surmacz tel. 608 447 881............................................................................................

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nie odplatna pozytku publicznego

1) udzielanie wszechstronnej pomocy pokrzywdzonym przestepstwem oraz czlonkom ich rodzin, a w
szczególnosci pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej;

2) udzielanie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej;
4) dzialalnosc na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrozonych wykluczeniem

spolecznym;
5) dzialalnosc charytatywna;
6) dzialalnosc na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
7) propagowanie wiedzy medycznej;
8) dzialalnosc na rzecz ratownictwa i ochrony ludnosci;
9) pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica;
10) dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
11) dzialalnosc na rzecz przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;
12) wniesienie wkladu w zlagodzenie cierpien i ubóstwa;
13) dzialalnosc na rzecz osób niepelnosprawnych;
14) dzialalnosc na rzecz osób w wieku emerytalnym;
15) dzialalnosc na rzecz wypoczynku dzieci i mlodziezy;
16) promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wSl1ieraniei ul10wszechnianiakultury fizyczne; i sportu;
18) dzialalnosc na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
19) promocja i wdrazanie zasady zrównowazonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów zycia

obywateli nie odbywalo sie kosztem srodowiska naturalnego;
20) dzialalnosc na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn;
21) propagowanie ekologii, ochrony srodowiska i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa

przyrodniczego;
22) promocja i organizacja wolontariatu.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci!) prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej
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Oferent nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

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

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

Nie dotyczy.

Oferta skladana jest przez jednego oferenta, Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia, reprezentowane na mocy

uchwaly w sprawie powolania zarzadu Stowarzyszenia, przez prezesa p. Adama Surmacza.

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie publiczne polega na udostepnieniu mieszkancom Szczecina w okresie letnim darmowych treningów

sztuki walki aikido z trenerem posiadajacym wysoki stopien 4 dan Sensei Piotrem Soltysinskim, egzaminatorem

i instruktorem posiadajacym tytul shidoin Polskiej Federacji Aikido.

Treningi, które odbywalyby sie w srody i piatki w miesiacu lipcu i sierpniu pozwolilyby zainteresowanym

szczecinianom za darmo zapoznac sie z podstawami sztuki aikido oraz sztuki walki bokken (imitacja miecza),

jo (kij) i tanto (imitacja noza) bez ponoszenia kosztów na sprzet, specjalistyczny ubiór i oplaty.

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

skutków
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W miesiacach letni'ih praktycznie wszystkie kluby i kola sportowe zawieszaja swa dzialalnosc, co jest sytuacja

dosc patologiczna, poniewaz w okresie letnim, gdy dni sa bardzo dlugie, dzieci, mlodziez i dorosli oraz osoby

starsze maja duzo czasu wolnego, którego nie moga wykorzystac na sporty ruchowe. Nierzadko jest to

przyczyna apatii, biernosci oraz siegania po narkotyki i alkohol. Czas letni, gdy ludzie maja chec i energie oraz

czas, aby "zalapac bakcyla" trenowania sportu (róznego rodzaju), jest bezpowrotnie stracony przez brak

mozliwosci organizacyjnych ze strony instytucji sportu oraz brak dostepu do profesjonalnych trenerów.

Szczecin jest kolebka aikido w Polsce. Tu wlasnie w roku 1976 powstala pierwsza w naszym kraju sekcja

aikido. Zalozycielem tej sekcji byl Marian Osinski. Najbardziej znanymi, nauczajacymi do dnia dzisiejszego

mistrzami, stawiajacymi pierwsze kroki w tej wlasnie sekcji, sa Piotr Soltysinski oraz Jacek Wysocki. Niestety

fakt, iz "Szczecin jest ojczyzna aikido w Polsce" nie doczekal sie odpowiedniej promocji, a koszt treningu z

profesjonalnym trenerem w odpowiednich warunkach (profesjonalne maty, specjalny sprzet) jest wyzszy niz

koszt fitnessu czy silowni -powoduje marginalizacje tego "szczecinskiego sportu". Dlatego tez koniecznym

wydaje sie udostepnienie szczecinianom darmowych treningów, aby mogli sie oni zapoznac z tym

wszechstronnie rozwojowym rodzajem sportu i zdecydowac, czy chca sie zaangazowac w "szczecinski sport".

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego sa wszyscy mieszkancy Szczecina, którzy nie maja specjalnych przeciwskazan

od lekarza do wykonywania tego sportu (w wiekszosci przeciwskazan lekarskich trener jest w stanie wykluczyc

pewne rodzaje cwiczen dla danych uczestników). Standardem swiatowym aikido jest, ze treningi odbywaja sie

w grupach mieszanych damsko-meskich bez ograniczen wagowych, z ograniczeniem wiekowym minimum 12

lat, bez ograniczenia maksimum wiekowego oraz bez ograniczen poziomów zaawansowania. Praktycznie we

wszystkich klubach swiatowych w jednej grupie moga cwiczyc osoby zaawansowane z poczatkujacymi.

Zadanie publiczne jest skierowane glównie do ludzi, którzy - mimo zainteresowania tym sportem -nie

zaangazowaliby sie w aikido, z powodów czasowych lub finansowych (a w okresie letnim ludzie maja wiecej

wolnego czasu a treningi bylyby darmowe).

Aikido jest jednym z niewielu sportów, w którym mogajednoczesnie na tym samym treningu cwiczyc cale

rodziny, poniewaz sa bardzo niewielkie ograniczenia (minimalny wiek uczestników 12 lat).

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

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

Dofmansowanie zadania spowoduje mozliwosc wynajecia jednego z najlepszych trenerów aikido na

szczecinskim "rynku" z 4 DAN Polskiej Federacji Aikido, co jest najwiekszym magnesem dla chcacych

cwiczyc. Ponadto pozwoli to na wynajecie sali treningowej, która jest przystosowana do tego typu sportu.

Zwykle kluby sztuk walki chcace prowadzic zajecia w okresie wakacyjnym w celu zbilansowania kosztów

funkcjonowania musza wynajmowac pomieszczenia nieprzystosowane do tego sportu lub cwiczyc na "swiezym

powietrzu" w przestrzeni publicznej, co mocno ogranicza rozwój fizyczny i naraza na kontuzje. Dodatkowo

promocja darmowych treningów jest praktycznie niemozliwa bez dotacji ze srodków publicznych.
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5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofmansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .H)

W ciagu ostatnich 5 lat oferent nie otrzymal dotacji zwiazanych z realizacja zadania publicznego.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Celemwskazanegozadaniapublicznegojest zapoznaniejak najwiekszejliczbymieszkancówmiastaz tym

"szczecinskim sportem". Rozwój psychofizyczny osób cwiczacych i otwarcie na nowe doswiadczenia jakim

niewatpliwie jest trening "egzotycznego" sportu jakim jest aikido. Ponadto podniesienie wydolnosci i sprawnosci

fizycznej, a takze lepszego samopoczucia i pewnosci siebie oraz posiadania umiejetnosci samoobrony przez

uczestników.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Treningi beda odbywaly sie w sali treningowej (dojo) na ul. Gdanskiej 3d w Szczecinie. Sala treningowa

przystosowana jest do treningów sportów walki i usytuowana jest tak aby zarówno mieszkancy prawobrzeznej jak

i lewobrzeznej czesci miasta mieli komfortowy dojazd.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pUblicznegol2)

Sednem zadania publicznego beda otwarte treningi aikido dla mieszkanców Szczecina oraz wczesniejsza promocja

wydarzenia. Nastapi przygotowanie plakatu "w wersji elektronicznej" promujacy akcje "Aikido narodzilo sie w

Szczecinie dla Szczecinian - darmowe treningi dla wszystkich". Utworzenie wydarzenia na facebooku i

rozpropagowanie go metoda "catch a11"na lokalnych portalach spolecznosciowych i lokalnych mediach.

Organizacja wykladu inaugurujacego akcje przed pierwszym treningiem nt. powstania aikido w Polsce (czyli w

Szczecinie.
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W dniu 3 sierpnia planuje sie zOr!!anizowanieduze\!:ootwarte\!:otrenin\!:udla wszystkich milosników

AIKIDO z calej Polski (w \!:odzinachprzedpoludniowych) tak aby po trenin\!:uuczestnicy mo\!:1iwziac udzial

w The Tall Ships Races 2013. Przewiduje sie pomoc w znalezienia nocle\!:ówdla uczestników z Polski.

9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2012 do 30.08.2013

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Organizacja wykladu omawiajacego

historie powstania pierwszej sekcji

aikido w Polsce która zostala zalozona

3 lipca o godz.

17.30 przed

pierwszym

Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia

w Szczecinie treningiem

Trening aikido (wraz z

wykorzystaniem sprzetu tj. bokken, jo,

tanto)

W kazda srode i

piatek, od

godz. 19.00 do

20.30 od 3 lipca do

30 sierpnia

Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

-rozpropagowanie aikido jako "szczecinskiego sportu",

- zapoznanie uczestników treningów z podstawami sportu aikido,

-poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci organizmów uczestników,

- doprowadzenie uczestników do umiejetnosci podstawowych samoobrony w sytuacji zagrozenia zycia,

- zapoznanie uczestników z róznicami aikido w porównaniu do innych sztuk walki,

-wytrenowanie nowicjuszy do poziomu bazowego uczestników (u osób które juz wczesniej cwiczyly

podniesienie umiejetnosci)
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

..
8

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztówl6) Z' calkowity pokrycia finansowych z wkladu

N
(w zl) z srodków osobowego, w tym

'-' wnioskowanej wlasnych, pracy spolecznej
dotacji srodków czlonków

..::.o:
o

(w zl) z innych zródel, i swiadczen<U..... t/:>
W tym wplat i wo lontariuszyt/:> oo .§ 'S.§ <U oplat adresatów (w zl)<u '''''' .
zadania.....,

N.(,) N
.t/:> t/:> '"

publicznego 17)(w.Q o- zl)
I Koszty

merytorycznelS)
po stronie
Stowarzyszenia
Przyjaciól
Zdrowial9):
l) 1
wynagrodzenie 18 300 trening 5400 5400 O O
treneraaikido 1,5 h

2) wynajecie 18 150 1 2700 2700 O Osali treningowej
trening
1,5 h

II Koszty
obslugi2O)
zadania
publicznego,w
tymkoszty
administracyjne
po stronie
Stowarzysznie
Przyjaciól
ZdrowiaI9):
l) koszty

20 50 1h 1000 O O 1000organizacyjne
2) nadzór
medyczny 1 1000 1000 O O 1000



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

I Nazwa organu administracji ] Kwota srodków ] Informacja o tym, czy I Termin rozpatrzenia -

9

III Inne koszty, w.
tym koszty
wyposazenia i
prOmOCjipo
stronie. ..
Stowarzyszenia
Przyjaciól
Zdrowial9) : 1
l) wynajecie 18 25 trening 450 O 450 O
mat

1,5 htreningowych
1

2) wynajecie 18 15 trening 270 O 270 O
sprzetu 1,5 h
(bookeny,jo,
tanto)

3)promocja 1 1000 1000 1000 O O

IV Ogólem: 11820 9100 720 2000

l Wnioskowana kwota dotacji

9 100 zl 76,99 %

2 Srodki fmansowe wlasnel!)

720 zl 6,09%

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

......... zl ... .....%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

......... 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 ..... ...0/0

3.3 pozostale 17)

......... zl ..... ...%

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

2 000 zl 16,92 %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

11 820 zl 100%



Uwagi, które moga miec maczenie przy ocenie kosztorysu:

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Trenerem aikido bedzie Senesei Piotr Sohysinski, który prowadzi zajecia od 1990 r. Jest egzaminatorem i

instruktorem posiadajacym tytul shidoin Polskiej Federacji Aikido. Lekarzem nadzorujacym treningi bedzie

Ewa Surmacz - czlonek zarzadu Stowarzyszenia

2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentówl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Projekt ma charakter spoleczny i nie wymaga zasobów rzeczowych.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracjapublicma).

Czlonkowie stowarzyszenia maja doswiadczenie w organizacji treningów sportowych i pokazów

sportowych, finansowych nie ze srodków publicmych a ze srodków prywatnych.

Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia uzyskalo wsparcie fmansowe (w ramach umowy z Powiatem Polickim

z dnia 16 lipca 2012 r) na realizacje zadania publicmego "Ekologicmy konkurs fotograficmy" w ramach

którego organizowanego byly wyklady z ekologii dla duzych grup osób.

Stowarzyszenie Przyjaciól Zdrowia uzyskalo wsparcie fmansowe (w ramach umowy z Gmina Nowe

Warpno z dnia 15 wrzesnia 2012 r) na realizacje zadania publicmego "Ekologicmy konkurs fotograficmy

w Nowym Warpnie" w ramach którego organizowanego byly wyklady z ekologii dla duzych grup osób.

10

publicmej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicmych o przymanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

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

TAK/NIE')

TAK/NIE1)

TAK/NIE')

TAK/NIE')



StowarzyszeniePt:zyjaciól Zdrowia w grudniu 2012 r. uzyskalo wsparcie [mansowe z Szczecinskiego

Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych "SEKTOR3" na realizacje Indywidualnego Planu

Rozwoju dzieki czemu zostala uruchomiona profesjonalna strona internetowa.

4. Informacja, czy oferent/oferenci!) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

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

Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta! o ferentó','{-l);

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

3) oferent/~i!) jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia podpisania umowy na realizacje zadania

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 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10l, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/ofereRei-l) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)!) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

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

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

faktycznym.

u~~~,:uuu5;;;=~k
o. oo. o. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . o. oo.. .. . .. .. .. .. . .

Adam Surmacz
o. . . . o.. oo. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . o.. . . . . .. . . .. . .. .

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta! oferentów!)

Data..ol!. X{o...?T.((.1.fi uf.. o...~? :1..~ {JOt( U
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20) Nalezy wpisac .koszty zwiazane z obsluga i administracjarealizowanegozadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa

i ~rawnaprojektu.
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 sprawiewzoruofertyi ramowegowzoruumowydotyczacychrealizacjizadania
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

d~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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