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I. Dane oferenta/oferentów 1),3)

1) nazwa: Fundacja Pro-Universum

2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie

( ) koscielna osoba prawna

( ) spóldzielnia socjalna

( x ) fundacja

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) inna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
0000376542,Rejestr Stowarzyszen,Innych OrganizacjiSpolecznychi Zawodowych,Fundacji oraz
PublicznychZakladówOpiekiZdrowotnejoraz RejestrPrzedsiebiorców

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 21.01.2011

5) nr NIP:9552304702 nr REGON:320953991

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.Kolumba 1 lok. 6

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Szczecin

gmina: Szczecin powiae) m. Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-035 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 434 00 06 faks: 91 4340006

e-mail: ~prouniversum.orQ.plhttp://www.prouniversum.org.pl

8) numer rachunku bankowego: 50249000050000460061152400
nazwabanku:ALlOR BANK

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):
a) AgnieszkaIzabellaFader- PrezesFundacji
b) KrystynaWesolowska- Czlonekzarzadu
c) , """"""'''''''''''' .........

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

nie dotyczy

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

AgnieszkaFadertel. 607211500

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego:

1) wspólpraca miedzynarodowa z instytucjami realizujacymi te same lub zblizone cele, co Fundacja;

2) wspomaganie inicjatyw i inwestycji sluzacych poprawie i ochronie srodowiska naturalnego oraz
dzialania na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju turystyki; w tym m.in. propagowanie zdrowego stylu
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zycia i wieloplaszczyznowej aktywnosci sportowej w przyjaznym czlowiekowi srodowisku;

3) wspomaganie inicjatyw i inwestycji sluzacych modernizacji i poprawie funkcjonowania jednostek
samorzadów terytorialnych oraz rozwojowi malej i sredniej przedsiebiorczosci w regionie poprzez
aktywne wspóldzialanie z zainteresowanymi wladzami i instytucjami;

4) wspieranie procesu postepujacej integracji europejskiej poprzez dzialalnosc informacyjno-
edukacyjna, scisla wspólprace euroregionalna, prowadzenie centrum doradztwa, popieranie i
wspieranie inicjatyw lokalnych popularyzujacych idee integracji europejskiej;

5) wspieranie dzialan i inicjatyw sluzacych poprawie bezpieczenstwa i jakosci zycia, w tym m.in.
organizowanie pomocy humanitarnej;

6) aplikowanie o fundusze krajowe i miedzynarodowe, z których finansowana bedzie dzialalnosc
statutowa Fundacji;

7) podejmowanie wszelkich innych dzialan zmierzajacych do urzeczywistnienia celów Fundacji;

8) przyznawanie dotacji w scisle okreslonych kwotach na rzecz podmiotów realizujacych
przedsiewziecia, które sa zgodne ze statutowymi celami Fundacji i zostaly wybrane oraz
zaakceptowane przez Zarzad Fundacji. a takze przyznawanie dotacji zwrotnych na rzecz takich
podmiotów. stypendiów takze fundowanie stypendiów i nagród;

9) inicjowanie i finansowanie wlasnych projektów;

10) utworzenie osrodka pelniacego funkcje centrum spolecznego: informacji. integracji, edukacji.
turystyki i kultury.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego:

1) wydawanie czasopism, ksiazek oraz publikacji zwiazanych z dzialalnoscia statutowa Fundacji;

2) wspomaganie inicjatyw i inwestycji sluzacych nauce, kulturze i sztuce. w tym organizowanie
konferencji naukowych i popularno-naukowych. seminariów. szkolen. wymian. konkursów, festiwali.
warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkan i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej.
krajowej i miedzynarodowej;

3) wykonywanie zadan publicznych na zlecenie. za które pobierane jest wynagrodzenie na zasadach
okreslonych art.8 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

13) jezeli oferent IOferenci1) prowadzi/prowadza1) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców: b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej:

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

z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Cmentarz Centralny przed wojna byl miejscem holubionym, eksponowanym turystycznie,

reklamowanym. W roku 20 lO udalo sie stworzyc dwa trakty turystyczne, które maja

przywolywac dawna tradycje traktowania tego miejsca jako atrakcji turystycznej -dzis

równiez symbolicznego miejsca pojednania wszystkich pokolen szczecinian. Promocja

nowopowstalych traktów turystycznych Cmentarza Centralnego poprzez swój, trzydniowy

program, pozwoli przedstawic je jako niezwykle "narzedzie" do nauki historii naszego miasta

jak równiez promowac tradycje zwiedzania. Caly program oparty bedzie na autorskiej

koncepcji Gry Miejskiej-Odwiedz niezwykle miejsce.

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

przyczyn oraz skutków

Spuscizna atrakcyjnosci turystycznej Cmentarza Centralnego przez dlugie lata nie byla zbyt

mocno eksponowana. W roku 2010 powstaly dwa ciekawe szlaki turystyczne, które

przywoluja przedwojenna tradycje traktowania Cmentarz Centralnego jako miejsca wartego

odwiedzenia nie tylko jeden raz w roku.

Wychodzac z tego zalozenia wykorzystano walory terenu cmentarza wytyczajac dwa trakty

turystyczne obejmujace najwazniejsze nagrobki naszej nekropolii oraz roslinnosc o

najbardziej unikalnych walorach dendrologicznych i wystepujace na tym terenie okazy

zwierzat. Spacer po Cmentarzu Centralnym moze dostarczyc wielu wrazen estetycznych oraz

informacji historycznych budujacych nasza lokalna tozsamosc. Przez lata zapomniany "Park

Dusz" dzis po wielu inwestycjach rekonstrukcyjnych powinien sie stac jednym z

wazniejszych punktów programu zwiedzania miasta, pomóc tez moze w dydaktycznych

zajeciach szkolnych. W programie promocji Cmentarza dla szkól zostanie zastosowana

autorska koncepcja tzw. gry miejskiej in. podchodów, które w formie zabawy maja zapoznac

uczestników z taktem historycznym i sciezka przyrodnicza. Cala gra zamyka sie w czasie

okolo dwóch godzin. Rozpoczyna sie przy Bramie Glównej, gdzie mlodziez spotyka "Georga

Hanninga", aktor odtwarzajacy jego postac bedzie mial za zadanie przekazac zasady gry,
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opowie z humorem o historii cmentarza i o swojej roli w jego powstaniu. przy pierwszym

postumencie na trakcie historycznym obok Bramy Glównej dzieci znajda koperte z

pierwszymi pytaniami, poslugujac sie mapa z przewodnika po traktach turystycznych dzieci

kierowac sie beda do Lapidarium, po drodze spotkaja kolejna postac "zone Hermana

Hackena" Joanne, która opowie o osiagnieciach swojego meza i zostanie "poprowadzona"

przez grupe do pomnika malzonków."Joanna Hacken" bedzie oprowadzala po Lapidarium,

wytlumaczy idee tego miejsca i poprowadzi do kolejnej tablicy przy której dzieci znajda

nastepne zadanie do wykonania. Pokierowani przez znalezione instrukcje dotra do Kwatery

zasluzonych tu spotkaja "Straznika kwatery zasluzonych" grupie przedstawione zostana

najwazniejsze postacie spoczywajace w kwaterze zasluzonych nastepnie uczestnicy otrzymaja

kolejne zadanie oraz instrukcje. Na styku traktu historycznego i przyrodniczego tj. przy

tablicy nr 19 dzieci odnajda i rozpoznaja pierwsze okazy roslin opisanych na tablicy, tam tez

spotkaja po raz kolejny "Georga Hanninga" , który choc byl dyrektorem znany byl ze swojej

ogrodniczej pasji, zada grupie kilka pytan, na które odpowiedzi beda szukali na tablicy

informacyjnej, oprowadzi ich po pobliskich oznakowanych miejscach wystepowania

ciekawych okazów drzew i krzewów, kulminacyjnym momentem tej czesci gry bedzie

"odnalezienie" z mapa szlaków nagrobka Michaela Mayera Schwartau, przy pomniku którego

mlodziez znajdzie "skarb" pamiatki z wizerunkiem najwazniejszego dziela Schwartau

"Walami Chrobrego". Nastepnie grupa przemiesci sie w kierunku kaplicy idac szlakiem

przyrodniczym, pod drodze przy kazdej z tablic znajda wskazówki do odkrycia

"przyrodniczych skarbów" nasionek czy sadzonek. Kolejnym punktem w grze miejskiej

bedzie cmentarz wojenny do którego uczestnicy dotra poslugujac sie mapa, spotkaja tam "

straznika poleglych zolnierzy", który opowie o walkach o Szczecin, nastepnie skieruje ich do

grupy nagrobków, gdzie spotkaja po raz ostatni "dyrektora Hanninga", pozegna sie z

uczestnikami i opowie o koncu niemieckiego Szczecina, w sposób symboliczny zamykajac

watek historyczny zwiazany z niemiecka ludnoscia. Mlodziez bedzie miala za zadanie

odnalezc najbardziej charakterystyczne drzewa dla Szczecina i po dotarciu do Alei Platanów

Klonolistnych spotka Straznika kwater kombatanckich który przekaze ostatnia z kopert z

zadaniami. Punktem kulminacyjnym calej gry bedzie odnalezienie kwatery Sybiraków, w

której poprzez postac "Repatriantki" w sposób symboliczny i bardzo emocjonalny

przedstawiona zostanie historia powojenna Polski i Szczecina, podsumuje ja tez w krótkiej

prezentacji autor gry. Promocja Traktów Turystycznych na Cmentarzu Centralnym w

Szczecinie sluzyc ma rozbudzeniu ciekawosci szczecinian tym miejscem, a szczególnie

korzystaniem z nowopowstalych traktów turystycznych.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Kólka historyczne i krajoznawcze szczebla szkól podstawowych, gimnazja i

ponadgimnazjalne. Przewiduje sie uczestnictwo co najmniej 4 grup szkolnych z których kazda

bedzie miala do okolo 25 osób.

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.11J

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentloferendJ otrzymal/otrzymali1J dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które

zostalydofinansowane,organuktóryudzielildofinansowaniaorazdatyotrzymaniadotacji .11)

Nie dotyczy

1. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

.Podniesienie swiadomosci i promocja wiedzy mieszkanców Szczecina i jego okolic na temat

traktów turystycznych Cmentarza Centralnego w Szczecinie;

.Upowszechnienie wiedzy o Szczecinie w zakresie historii, przyrody i wielonarodowej

kultury;

.Rozwój swiadomosci kulturowej;

.Budowa tozsamosci lokalnej - wspomaganie rozwoju wspólnoty i spolecznosci lokalnej;

.Upowszechnianie tradycji zwiedzania Cmentarza Centralnego w Szczecinie

2. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin, teren Cmentarza Centralnego

6



3. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

Program promocji traktów turystycznych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, poprzedzone zostana

pracami przygotowawczymi, w tym:

1. wybór wykonawców, realizatorów,

2. przygotowanie listy uczestniczacych w 3-dniowym programie szkól oraz zaproszenie gosci,

3. przygotowanie informacji dla mediów,

W trakcie samej realizacji programu "Odwiedz niezwykle miejsce" odbedzie sie:

4. gra miejska terenowa z udzialem aktorów wcielajacych sie w postaci z gry

5. spotkanie z autorem gry (przewodnikiem miejskim)

7. otrzymanie nagród z wizerunkiem Walów Chrobrego oraz nasion czy sadzonek roslin

Podczas calego programu "Odwiedz niezwykle miejsce" prowadzona bedzie dokumentacja filmowa i

zdjeciowa tej gry, która bedzie podstawa do pózniejszej promocji pakietu zwiedzania naszej nekropolii

w Internecie.

9. Harmonogram 13)
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~

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20 kwietnia 2011 r. do 30 maja 2011 r. (w tym prace

przygotowawcze oraz realizacja wydarzenia)

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

realizowanego zadania poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego14) dzialan publicznego

- rozmowy wstepne z wykonawcami

uslug skladowych oraz podpisanie

umów na realizacje

- przygotowanie scenariusza akcji

promocyjnej, rozpisanie dialogów

- przygotowanie listy zaproszonych

do uczestnictwa szkól

- dostarczenie wszelkich

materialów informacyjnych do

mediów lokalnych

dwudniowa akcja promocyjna

"Odwiedz niezwykle miejsce"

promocja traktów turystycznych

Cmentarza Centralnego w

Szczecinie (terminy beda

dostosowywane do szkól)

dokumentacja filmowa i montaz

filmu

20.04 - 5.05 Wszystkie dzialania wykonane zostana przez

Fundacje Pro-Universum
. .

01.05 - 08.05 Wszystkie dzialania wykonane zostana przez

Fundacje Pro-Universum

09.05-11.05 Wszystkie dzialania wykonane zostana przez

Fundacje Pro-Universum

09.05-30.05 Wszystkie dzialania wykonane zostana przez

Fundacje Pro-Universum

8



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Najwazniejsze rezultaty, jakie przyniesie realizacja zadania maja charakter niematenalny. Wsród nich

wymienic nalezy:

1. rozbudzenie poczucia swiadomosci znaczenia tozsamosci lokalnej w zyciu czlowieka,

2. rozbudzenie poczucia szacunku do dorobku starszego pokolenia i wiezi miedzy pokoleniami,

3. zwiekszenie kreatywnosci mlodych szczecinian,

4. rozbudzenie swiadomego uczestnictwa w poznawaniu histoni miasta,

5. rozbudzenie tradycji zwiedzania szczecinskiej nekropolii

Rezultatem matenalnym bedzie przeprowadzenie akcji promocyjnej "Odwiedz niezwykle miejsce".

Trwalym efektem realizacji zadania bedzie dokumentacja filmowa z wydarzenia oraz pamiatkowe plyty

przekazane wszystkim uczestnikom oraz wraz z przekazaniem praw autorskich Wydzialowi Turystyki

do pózniejszej promocji.

IV. Kalkulacjaprzewidywanychkosztów realizacjizadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

9

Lp. Rodzaj kosztówlb) II Kos Rodzaj Koszt z tego do z tego z finansowych Koszt do pokrycia
o zt miary calkowity pokrycia srodków wlasnych, z wkladu osobowego,
s jedn (wzl) z srodków w tym pracy spolecznej
C ostk wnioskowan z innychzródel, w czlonków
je owy ej dotacji tym wplat i oplat i swiadczen
d (w (wzl) adresatów zadania wolontariuszy
n zl) publicznegol7)(wzl) (wzl)
o
st
e
k

l Kosztymerytoryczne:
1) honorariumdla 1 1300 Dzielo 1300 1300
autora gry/dialogi/
podsumowanie gry
3) honorarium dla

1 150 Dzielo 150 150"dyrektoraHanninga"
4) honorariumdla

1 200 Dzielo 200 200"dyrektora/straznika"
5) honorariumdla

1 1000 Dzielo 1000 1000.Pani Hacken"/
.Repatriantki"oraz
choreografa i
kostiumy

6) dokumentacja 1 650 Dzielo 650 650filmowai
fotograficzna

7) wolontariat 30 20 zl/h Godzina 600 600

8) pamiatki 100 10 Rachunek 1000 1000

9) sadzonki/nasiona 100 5 Rachunek 500 500
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II Kosztyobslugi
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne:

1) obsluga
finansowo - 2 100 Rachunek 200 200 O
merytorycz
na

2) koordynator 1 800 Dzielo 800 O 800

projektu

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia i
promocji:

1) umieszczenie na 1 500 Rachunek 500 O 500
YouTubefTwitterl
pozycjonowaniefilmu
oraz wysianie do
szkól

N Ogólem:
5000 1300 600



2.Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)- Nie dotyczy

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Jako wklad osobowy w realizacje zadania ujeto prace wolontariuszy; fundacja czyni starania
pozyskania dodatkowych funduszy, od sponsorów, które pomoga w podniesieniu wartosci
nagród rzeczowych.
Oferent zobowiazuje sie do umieszczenia logo dotujacego na materialach promocyjnych
zadania, z do informowania o wsparciu zadania w trakcie wydarzenia. Informacja o wsparciu
zadania umieszczona zostanie równiez na filmie-dokumentacji wydarzenia, który bedzie
dystrybuowany w sieci internetowej, w szczecinskich kinach studyjnych kinie Zamkowym i
kinie Pionier. W trakcie realizacji zadania w prasie i mediach bedzie podawana informacja o
wsparciu zadania przez Urzad Miasta.

11

1 Wnioskowana kwota dotacji

5000 zl 72,46%

2 SrodkifinansowewlasneI I)

1300 zl 18.84%
3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione

w pkt. 3.1-3.3)11)
Ozl 0%

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicznego11)

Ozl 0%

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)

Ozl 0%

3.3 pozostale17)

Ozl 0%

4 Wkladosobowy(w tymswiadczeniawolontariuszyi pracaspoleczna

czlonków) 600 zl 8,69 %
5 Ogólem(srodki wymienionew pkt 1-4)

6900zl 100%

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

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

nie O TAK/NIE1) -



V.lnne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Zadanie opracowane i przygotowane zostanie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

posiadajacych duze doswiadczenie w organizacji imprez i przedsiewziec z zakresu turystyki

szczecinskiej w tym szkolnej.

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentów1)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Fundacja Pro-Universum dysponuje lokalem biurowym wynajmowanym. Lokal jest wyposazony w

sprzet komputerowy i telefon, które beda uzytkowane na potrzeby zadania. Miejsce realizacji

wydarzenia to cmentarz Centralny w Szczecinie.

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

które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

I Nie dotyczy

4. Informacja, czy oferentloferenci1) 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:

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

oferenta;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranielniepobieranie oplat od adresatów zadania;
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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

i faktycznym.

jtB:
000000000 000 .oo.~;;~.~. .00 000 000 000000 o°/Jt&;dOuJi2~

(~~~~i~~~:V~:r...
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów1)

Data. . . . . . .. . . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Zalaczniki:
1. 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 oferty25}

Adnotacje urzedowe25)

l} Niepotrzebne skreslico
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 o

3) Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane o 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 inneo Nalezy zaznaczyc odpowiednia
forme lub wpisac innao
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 o Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostkio
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy o
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