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( ) koscielna osoba prawna

( ) sp6tdzielnia socjalna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
0000175448

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 03.08.1994 r.

5) nr NIP: 644 - 31 - 86 - 142 nr REGON: 273260399
6) adres:

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6w+):
a) Marek Baranski
b) Stawomir Bajger

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:9)
Zwiqzek Zagt~biowski, 41-200 Sosnowiec, ul. B~dzinska 65, tel. (32) 788 33 62, 512 175814

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnien dotyczqcych oferty (imi~ i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Marek Baranski 606984417

Integracja spoteczna, kulturalna, ekonomiczna oraz gospodarcza Zagt~bia Dqbrowskiego, w celu
zachowania tozsamosci regionu i podejmowania wsp61nych staran 0 jego przysztosc. Rozw6j
spoteczenstwa obywatelskiego regionu dqbrowskiego, promowanie, inicjowanie i wspieranie
aktywnosci spotecznej mieszkanc6w regionu na rzecz rozwiqzywania problem6w spotecznych.
Edukacja i rozw6j obywateli, zwi~kszanie udziatu obywateli w zyciu publicznym, spotecznym
i zawodowym. Przeciwdziatanie zjawisku ignorowania problem6w spotecznych ze szczeg61nym
uwzgl~dnieniem praw grup dyskryminowanych ze wzgl~du na status spoteczny, pochodzenie, wyb6r
modelu zycia i orientacj~ seksualnq. Dziatalnosc na rzecz r6wnych szans i praw kobiet i mE2zczyznwe
wszystkich dziedzinach zycia spotecznego. Inicjowanie i realizacja program6w przyczyniajqcych siE2



do ograniczania bezrobocia poprzez aktywizacj~ spotecznq, w tym wspieranie, promocj~ i organizacj~
wolontariatu or'az integracj~ i reintegracj~ zawodowq os6b bezrobotnych, a takze wspieranie i rozw6j
przedsi~biorczosci wsr6d os6b bezrobotnych lub zagrozonych bezrobociem. Inicjowanie i realizacja
program6w edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniajqcych si~ do wzrostu
zainteresowania dziatalnosciq spotecznq, ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem kobiet i srodowisk
mtodziezowych. Upowszechnianie wiedzy w zakresie wolnosci i praw cztowieka oraz swob6d
obywatelskich, a takze podejmowanie dziatan w celu ochrony tych wolnosci, praw i swob6d.
Wspieranie procesu rozwoju demokracji i spoteczenstwa obywatelskiego poprzez promowanie
uczestnictwa obywateli w zyciu spotecznosci lokalnej i kreowania postaw prospotecznych, ze
szczeg61nym uwzgl~dnieniem dziatan zwalczajqcych wykluczenie i patologie spoteczne. Promocja i
dziatanie w zakresie poprawy bezpieczenstwa i porzqdku publicznego, w tym przeciwdziatanie
patologii i przemocy w rodzinie. Promocja i ochrona zdrowia, w szczeg61nosci zdrowia
reprodukcyjnego. Promocja i rozw6j kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i tradycji. Dziatalnosc
wspomagajqca rozw6j wsp61not i spotecznosci lokalnych. Wspomagania szkoleniowo-informacyjnego
dla lokalnych organizacji pozarzqdowych. Inicjowanie trwatej i partnerskiej wsp6tpracy organizacji
pozarzqdowych z administracjq oraz innymi podmiotami w rozwiqzywaniu problem6w spotecznych.
Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6tpracy mi~dzy spoteczenstwami,
w szczeg61nosci poprzez popularyzacj~ i zastosowanie "dobrych praktyk". Wspieranie
i upowszechnianie zagadnien ekonomii spotecznej m.in. poprzez inicjowanie i popieranie zmian w
regulacjach prawnych jej dotyczqcych, jak tez poprzez promocj~ nowych form zatrudnienia. Promocja
i wspieranie zdrowego trybu zycia i ochrony srodowiska.

13) jezeli oferent loferend) prowadzi/flfGWaGtit1) dziatalnosc gospodarczq:

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w .

b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i szpigla dw6ch numer6w (2/26 i 3127) czasopisma, druk,
reklama i zdynamizowanie procesu upowszechnienia "Nowego Zagt~bia" w ramach wsp6tpracy z
sieciami sprzedazy, instytucjami kultury, bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami szk6t
ponadgimnazjalnych, wyzszych publicznych i prywatnych, jednostkami organizacyjnymi samorzqdu
te torialne a oraz osobami fiz czn mi i inst tuc'onaln mi renumeratorami.



2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego,

opis ich przyczyn oraz skutk6w

Gminy i miasta zagt~biowskie w mi~dzywojennej i powojennej historii Polski nie posiadaty
czasopisma spoteczno-kulturalnego, na tamach kt6rego kreowano by tozsamosc regionalnq,
upowszechniano wartosci oraz lokalnq tw6rczosc artystycznq Nie byto czasopisma w rodzaju "Odry",
"Opcji", "Zarania Slqskiego", "Pszczynskiego Niezaleznego Or~downika Kulturalnego" czy tez
"Slqska".

Idea powolania do zycia zagl~biowskiego czasopisma spoteczno-kulturalnego dojrzewata wiele
lat, by wreszcie si~ zmaterializowac z koncem 2008 roku, kiedy to dzi~ki wsparciu samorzqdu
wojew6dztwa slqskiego ukazat si~ numer zerowy "Nowego Zagt~bia". W celu zdefiniowania potrzeb
czytelnictwa mieszkanc6w Zagl~bia Dqbrowskiego redakcja "Nowego Zagt~bia" przeprowadzita
badania pilotazowe skierowane do 162 os6b wybranych losowo sposr6d uzytkownik6w for6w
internetowych poswi~conych prasie lokalnej. Udziat w badaniu miat charakter dobrowolny oraz
anonimowy.

Czytelnicy "Nowego Zagt~bia" ocenili to czasopismo srednio na 33,8 punktu (z 44 mozliwych,
odchylenie standardowe: 4,75, mediana: 33,5), jako periodyk b~dqcy alternatywq dla "Slqska" i
skierowany do os6b, kt6re nie utozsamiajq si~ ze Slqskiem jako regionem kulturowym. Rozw6j
czasopisma "Nowe Zagt~bie" wiqze si~ zatem z rywalizacjq z czasopismem "Slqsk", a jego
utrzymanie si~ na lokalnym rynku czytelniczym zalezy w duzej mierze od sytuacji finansowej
czasopisma- niewqtpliwie trudniejszej niz w przypadku slqskiego konkurenta.

W opinii respondent6w "Nowe Zagt~bie" jest czasopismem, kt6re buduje tozsamosc regionalnq
oraz porusza problematyk~ istotnq dla regionu. Stabo natomiast oceniono uzytecznosc pisma jako
zr6dta informacji 0 polityce regionalnej. Postawilismy sobie zatem za cel uczynienie "Nowego
Zagt~bia" czasopismem w petni odpowiadajqcym oczekiwaniom czytelnika, czemu stuzy prowadzona
przez nas ewaluacja jego zawartosci. Stale rozwijajqc istniejqce walory czasopisma i ktadqc nacisk na
kontakty ze srodowiskami tw6rczymi zamierzamy przede wszystkim zintensyfikowac nasz kontakt z
czytelnikami. Jednym z gt6wnych narz~dzi dla osiqgni~cia tego celu b~dzie rozbudowa strony
internetowej "Nowego Zagt~bia" i uczynienie z niej portalu spotecznosciowego. Badania socjologiczne
wykazujq bowiem stopniowe wypieranie tradycyjnej prasy papierowej przez pras~ w formie
elektronicznej. Tworzqc portal internetowy pragniemy wyjsc naprzeciw tym tendencjom. Ma to
szczeg61ne znaczenie w obliczu faktu, iz podstawowq grup~ adresat6w naszego pisma stanowi
mtodziez, kt6ra ch~tnie korzysta z Internetu oraz z elektronicznych nosnik6w informacji.

Wyniki naszych badan Sq w duzej mierze zgodne z wczesniejszymi badaniami prowadzonymi na
temat prasy lokalnej w wojew6dztwie slqskim. Wedlug nich prasa tego rodzaju jest jednakowo
popularna wsr6d kobiet i m~zczyzn. Najcz~sciej po czasopisma tego rodzaju si~gajq osoby w wieku
25-59 lat z co najmniej srednim wyksztatceniem, zdecydowanie mieszkancy miast. Najwi~ksza liczba
czytelnik6w czasopism 0 profilu kulturalno-spotecznym rekrutuje si~ zatem z Sosnowca, najwi~kszego
miasta Zagt~bia Dqbrowskiego.

o potrzebie kontynuowania wydawania "Nowego Zagt~bia" swiadczy wiele przeslanek:
- rosnie liczba autor6w zainteresowanych publikacjami na tamach czasopisma;
- rosnie liczba instytucji kulturalnych i organizator6w imprez kulturalnych i oswiatowych zwracajqcych
si~ do redakcji z prosbq 0 obj~cie patronatu medialnego nad imprezami, jak r6wniez zainteresowanie
wsp61pracq przy organizacji tych imprez;
- rosnie Iiczba odwiedzin strony internetowej czasopisma;
- rosnie liczba sprzedawanych i przekazywanych bezplatnie egzemplarzy czasopisma;
- rosnie zainteresowanie prenumeratq "Nowego Zagt~bia" ze strony os6b fizycznych, instytucji
kulturalnych oraz oswiatowych.

Cele projektu Sq zgodne z Rocznym Programem Wsp6tpracy Miasta Sosnowiec z
organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego na
rok 2013 w zakresie priorytetowych zadan publicznych dotyczqcych kultury, sztuki, ochrony d6br
kultury i tradycji we wszystkich jego punktach, tj:
1.Wspieranie dziatan na rzecz upowszechniania kultury;
2.Wspieranie przedsi~wzi~c artystycznych;
3.Prezentacja osiqgni~c kulturalnych w miescie, kraju i za granicq;
4.Wspieranie dziatan upowszechniajqcych wiedz~ 0 historii i dziedzictwie Sosnowca oraz Zagt~bia
Dqbrowskiego (zabytki, osobistosci, inne);
5.Wspieranie projekt6w wydawniczych;
6.Wspieranie nowatorskich form i dzialan kulturotw6rczych.



Cele projektu uwzglEildniajq wszystkie zadania wiodqce dla Miasta Sosnowiec w 2013 r., tj.:
- organizacja wydarzen i inicjatyw kulturalnych majqcych na celu upamiEiltnienie 150. Rocznicy
Powstania Styczniowego;
- organizacja wydarzen i inicjatyw kulturalnych majqcych na celu upamiEiltnienie 60. rocznicy smierci
Juliana Tuwima;
- organizacja wydarzen i inicjatyw kulturalnych majqcych na celu upamiEiltnienie 60. rocznicy smierci
Konstantego Iidefonsa Galczynskiego;
- organizacja wydarzen i inicjatyw kulturalnych majqcych na celu upamiEiltnienie 80. Urodzin
Stanislawa JEildryki ;
- organizacja wydarzen i inicjatyw kulturalnych majqcych na celu upamiEiltnienie i popularyzacjEil
dorobku artystycznego znanych Sosnowiczan.

Projekt jest r6wniez zgodny ze Strategiq Rozwoju Kultury Sosnowca do roku 2015:
1. CS 1 "Sosnowiec miastem stanowiqcym istotny element potencjalu kulturalnego Metropolii i
wojew6dztwa slqskiego, promieniujqcy na otoczenie nowymi inicjatywami kulturalnymi, kt6rych
atrakcyjnosc wynika z kreatywnosci lokalnych srodowisk tw6rczych i tradycji historyczno-kulturalnych
miasta."
a) C01.1 "PielEilgnowanie i rozwijanie materialnych i niematerialnych wartosci skladajqcych siEilna
dziedzictwo kulturalne Sosnowca."
b) C01.2 "Silne srodowiska tw6rcze zwiqzane z miastem, podejmujqce nowatorskie inicjatywy 0
znaczeniu ponadlokalnym w partnerstwie z tw6rcami w regionie, kraju i na swiecie."
c) C01.3 "Rozwijanie nowych aktywnosci kulturalnych w nawiqzaniu do kulturalnych, historycznych i
gospodarczych tradycji miasta i regionu."
2. CS 2 "Wysokie, stale rozwijajqce siEilinstytucjonalne i infrastrukturalne mozliwosci rozwoju funkcji
kulturalnych w miescie."
a) C02.2 "Wzmacnianie roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym sprowadzajqce siEildo wzbogacania
podejmowanych dzialalnosci kulturalnych, tworzenia partnerstwa lokalnych podmiot6w na rzecz
rozwoju kultury w miescie oraz inicjowania i uczestnictwa w ponadlokalnych projektach i sieciach
wsp61pracy."
3.CS3 "Systematycznie wzrastajqce zaangazowanie mieszkanc6w w zycie kulturalne miasta,
przejawiajqce siEilw braniu udzialu w sosnowieckich wydarzeniach kulturalnych oraz podejmowaniu
aktywnosci kulturalnych w swoim srodowisku lokalnym."
a) C03.3 "Dlugofalowe ksztaltowanie zainteresowan kulturalnych mlodziezy oraz umiejEiltnosci
korzystania z dostEilpnej oferty kulturalnej, a w konsekwencji emocjonalne wiqzanie ludzi mlodych z
miastem."
b) C03.4 "Sprzyjajqce warunki dla rozwoju tw6rczosci amatorskiej i podejmowanie dzialalnosci
kulturalnych w obrEilbiespolecznosci lokalnych miasta, dzielnic i osiedli."
4.CS5 "Pozytywny wizerunek Sosnowca jako miasta 0 rozwiniEiltych funkcjach wyzszego rZEildu,
wyr6zniajqcego siEilw regionie dziEilkiwysokiej jakosci oferty spEildzania wolnego czasu oraz rozwojowi
wyspecjalizowanych aktywnosci kulturalnych."
a) C05.1 "Kreowanie wydarzen i aktywnosci kulturalnych oraz wzmacnianie instytucji wizyt6wkami
miasta."
b) C05.2 "Rozw6j funkcji turystycznych opartych na eksponowaniu wartosci kulturalnych miasta."
b) C05.2 "Rozw6j funkcji turystycznych opartych na eksponowaniu wartosci kulturalnych miasta."

Wskazanie zgodnosci projektu ze Strategiq Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 roku
1. Priorytet A: "Wzrost wyksztaicenia mieszkanc6w oraz rozw6j ich zdolnosci adaptacyjnych do zmian
spolecznych i gospodarczych."
a) pkt 3 "Wzmocnienie rozwoju srodowisk tw6rczych i infrastruktury kultury."
-pkt. 3.1 "Tworzenie warunk6w do rozwoju dzialalnosci tW6rczej"
-pkt. 3.2 "Wspieranie miejskich instytucji oraz srodowisk tw6rczych"
-pkt. 3.4 "Promocja osiqgniEilc lokalnych tw6rc6w na terenie kraju i poza granicami'
b) pkt. 4 "Aktywizacja mieszkanc6w w tworzeniu i korzystaniu z d6br kultury"
-pkt. 4.2 "Dbalosc 0 dziedzictwo kulturowe Miasta"
-pkt. 4.3 "Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego"
-pkt 4.5 "ZwiEilkszenie dostEilPu do lokalnych srodk6w masowego przekazu oraz informatyzacja
system6w informacji kulturalnej"

ze Strategiq Zr6wnowazonego Rozwoju ZaglEilbia
cele i funkcje naszego periodyku nalezy podkreslic ich



wyzszych, a takze rozw6j kultury sportu i rekreacji."
2. Prioryte"towe' przedsi~wzi~cia pkt. 11: "Promocja Zagf~bia Dqbrowskiego poprzez m.in. portal
internetowy, wydawnictwa cykliczne i okolicznosciowe, tablice informacyjne, udziaf w targach
kra'ow ch i za raniczn ch."

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

Adresatem docelowym "Nowego Zagf~bia" Sq mi~dzy innymi srodowiska tw6rcze i naukowe,
kt6re kreujq wartosci kulturowe, zas wymiana mysli i koncepcji ideowych na famach czasopisma jest
warunkiem tw6rczego, kulturowego i naukowego rozwoju spolecznosci regionalnych. W gminach i
miastach regionu zagf~biowskiego mieszka, tworzy i pracuje duza liczba artyst6w r6znych sztuk,
pisarzy, poet6w, dziennikarzy, intelektualist6w i ludzi nauki, do kt6rych adresujemy czasopismo jako
odbiorc6w ale przede wszystkim autor6w tekst6w.

Drugq grup~ odbiorc6w stanowiq odtw6rcy kultury, organizatorzy kultury, osoby zajmujqce si~
upowszechnianiem kUltury przy okazji innej podstawowej dziafalnosci. Obok indywidualnych
odbiorc6w z tej grupy, adresujemy czasopismo do plac6wek kulturalnych publicznych i prywatnych a
takze np. gastronomicznych prowadzqcych dziafalnosc kulturalnq. W regionie zagf~biowskim znajduje
si~ 39 dom6w i klub6w kultury (w tym 3 w Sosnowcu), 26 muze6w, galerii oraz innych instytucji
kulturalnych (w tym 6 w Sosnowcu).

Kolejnym grupowym odbiorcq naszego produktu Sq instytucje oswiatowe, w tym 22 biblioteki
publiczne oraz 137 filii (MBP w Sosnowcu oraz 22 filie w Sosnowcu), 153 biblioteki szk6f
ponadpodstawowych (w tym 38 w Sosnowcu) oraz 12 bibliotek szk6f wyzszych publicznych i
prywatnych (w tym 7 w Sosnowcu). Bezposrednim odbiorcq czasopisma jest mfodziez, kt6ra jest
najsfabszym ogniwem naszej grupy czytelnik6w, a takze seniorzy korzystajqcy z usfug dw6ch Dom6w
Pomocy Spofecznej w Sosnowcu oraz czterech Dziennych Dom6w Pomocy Spofecznej w Sosnowcu.

"Nowe Zagf~bie" adresujemy do lider6w spofecznosci lokalnych, wfadz samorzqdowych,
dziafaczy gospodarczych oraz aktywist6w trzeciego sektora a takze lokalnych i regionalnych
polityk6w.

Portret odbiorcy "Nowego Zagf~bia" zrekonstruowany w wyniku badan pilotazowych, 0 kt6rych
mowa w punkcie 11.2. W grupie badawczej przewazafy osoby pomi~dzy 26 a 30 rokiem zycia,
legitymujqce si~ dyplomem ukonczenia studi6w wyzszych na poziomie magisterskim, aktywne
zawodowo, mieszkajqce w miescie powyzej 50 tys. mieszkanc6w 0 dochodzie powyzej 1500 zf na
czfonka rodziny. Odbiorcami pismo Sq os6by wyksztakone.
Zdecydowanq wi~kszosc czytelnik6w stanowiq osoby pracujqce, 7% z nich jeszcze studiuje. Wsr6d
czytelnik6w przewazajq osoby zamieszkujqce w duzych miastach wobec mniejszego zainteresowania
prasq regionalna wsr6d mieszkanc6w wsi i mafych miasteczek

Czytelnicy wysoko oceniajq czasopismo, po kt6re si~gajq, podkreslajqc rosnqcq zgodnosc
pomi~dzy tresciami zamieszczonymi a oczekiwanymi.

Wyniki badan dotyczqce cech spofeczno-demograficznych czytelnik6w "Nowego Zagf~bia" w
duzej mierze Sq zgodne z wczesniejszymi badaniami prowadzonymi na temat prasy lokalnej w
wojew6dztwie slqskim. Wedfug nich prasa tego rodzaju jest jednakowo popularna wsr6d kobiet i
m~zczyzn. Jezeli chodzi 0 wiek, najcz~sciej po czasopisma typu si~gajq osoby w wieku 25-59 lat.
Za najbardziej r6znicujqce kontakt z mediami mozna uznac kryterium wyksztakenia - im wyzsze
wyksztalcenie respondent6w, tym cz~sciej deklarujq oni kontakt z prasq lokalnq. Pod wzgl~dem
wymienionych kryteri6w uzyskano pelnq zqodnosc.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania

publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si~ to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.11)

5. Informacja, czy w cictgu ostatnich 5 lat oferentlGfe.r-eA-G-i1)otrzymaUotrzymali-1-) dotacj~ na

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostafy dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji n)



6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

1. Wzrost liczby indywidualnych i instytucjonalnych odbiorc6w "Nowego Zagf~bia".
2. Zdynamizowanie strony internetowej czasopisma www.nowezaqlebie.pl poprzez podj~cie wsp6fpracy
z r6znymi portalami oraz stronami internetowymi gmin i miast zagf~biowskich. Strona internetowa
"Nowego Zagf~bia" b~dzie aktualizowana 0 najwazniejsze wydarzenia kulturalne i spoleczne w regionie.
3. Rosnie funkcja czasopisma jako srodka do artykufowania i manifestowania wartosci, dorobku oraz
postaw artystycznych r6znych srodowisk artystycznych. Czasopismo stwarza mozliwosci prezentowania
tw6rczosci literackiej, artystycznej i naukowej wyodr~bniajqc stale dzialy: artystyczny, historyczny,
poezja, literatura, polityka i samorzqd.
4. Czasopismo upowszechnia wiedz~ 0 regionie, rozwija tozsamosc regionalnq i kreuje komponent
emocjonalny postawy obywatelskiej czytelnika, kt6ry identyfikuje si~ z regionem i dziafa na rzecz
integracji i rozwoju wsp6lnoty. Redakcja b~dzie kontynuowac i w miar~ mozliwosci rozszerzac dziaf
wydarzen regionalnych.
5. Upowszechnianie tresci kultury, informowanie 0 wydarzeniach kulturalnych, sprawozdawanie
z wydarzen i imprez kulturalnych prowadzi do obserwowalnego wzrostu uczestnictwa obywateli w
wydarzeniach kulturalnych. Skutkuje to obejmowaniem patronatu medialnego nad organizowanymi
imprezami oraz wsp6fpracq przy organizacji imprez kulturalnych.
6. Czasopismo promuje dziafania integracyjne w r6znych obszarach spolecznej aktywnosci, zach~ca do
wsp61pracy mi~dzy sektorem publicznym, prywatnym i trzecim sektorem tworzqc podstawy do
zbudowania spoleczenstwa obywatelskiego. Tworzy atmosfer~ zaufania spolecznego niezb~dnego dla
zbudowania nowoczesnego kapitalu spolecznego. Na lamach czasopisma prezentujemy organizacje
pozarzqdowe, kt6re inspirujq wsp6fprac~ mi~dzysektorowq oraz przyklady partnerskiej wsp61pracy w
realizacji projekt6w finansowanych ze zr6def Unii Europejskiej.
7. Poprzez promocj~ czasopisma dotrzemy do nowych grup czytelniczych dzis marginalizowanych
kulturowo.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Sosnowiec z uwzgl~dnieniem gmin i powiat6w Zagl~bia Dqbrowskiego oraz powiat6w sqsiadujqcych:
olkuskiego, myszkowskiego i tarnog6rskiego.

8. Opis poszczeg61nych dziatan w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

1.0pracowanie koncepcji numeru czasopisma. Zam6wienie tekst6w dziennikarskich oraz przygotowanie
materiaf6w prasowych przez dziennikarzy "Nowego Zagl~bia". Wsp61praca z redakcjami gazet lokalnych
w tym samorzqdowych.
2. Redakcja materiaf6w prasowych. Po selekcji zlozonych do publikacji tekst6w, kolegium redakcyjne
dokonuje ostatecznego wyboru material6w na lamy miesi~cznika, co daje podstaw~ do opracowania
szpigla numeru. Sekretarz redakcji przyst~puje do wst~pnej adiustacji tekst6w, kt6re w nast~pnej
kolejnosci trafiajq do korekty. W tej fazie wydawca podpisuje umowy 0 dziefo (honoraria autorskie).
3.Skfad czasopisma. Szpigiel czasopisma wraz z jego wersjq papierowq oraz elektronicznq

przekazywany jest do redaktora technicznego, kt6ry makietuje teksty na poszczeg61nych stronach. Po
akceptacji sekretarza redakcji zamakietowane materiafy ponownie trafiajq do korekty. Wydawca zawiera
umow~ 0 dzielo z redaktorem technicznym oraz korektorem.
4.Zawieszenie zawartosci czasopisma na stronie internetowej www.nowezaqlebie.pl oraz jej
aktualizacja dotyczqca waznych wydarzen kulturalnych, spolecznych, gospodarczych oraz politycznych.
5.Druk czasopisma. Wydawca zleca druk czasopisma wykonawcy zewn~trznemu (Drukarnia Progress).

Czasopismo w wersji elektronicznej zostaje przeslane do drukarni, kt6ra przygotowuje miesi~cznik do
druku. Po akceptacji (podpisaniu) materialu przez redaktora odpowiedzialnego redakcji drukarnia
przyst~puje do druku numeru.
6.Kolportaz i promocja poszczeg61nych numer6w "Nowego Zagl~bia". Dostarczenie czasopisma do

sieci sprzedazy i prenumerator6w indywidualnych i instytucjonalnych w kraju i za granicq.
Pow zsz c kl w dawnicz owtarza si rz w dawaniu kole'ne 0 numeru czasopisma.

http://www.nowezaqlebie.pl
http://www.nowezaqlebie.pl


realizowanego

publicznego 14)

I. Dzialania w ramach realizacji 2/26
numeru czasopisma

1.Etap przygotowawczy realizacji
numeru 2/26 (funkcjonowanie
redakcji, zamawianie i realizacja
artykul6w, honoraria autorskie)

2.0pracowanie szpigla numeru,
redakcja, korekta

3. Sklad czasopisma, korekta po
skladzie. Zawieszenie na stronie
www.

4.Druk czasopisma
5.Promocja i dystrybucja

II. Dzialania w ramach realizacji 3/27
numeru czasopisma

1.Etap przygotowawczy realizacji
numeru 3/27 (funkcjonowanie
redakcji, zamawianie i realizacja
artykul6w, honoraria autorskie)

2.0pracowanie szpigla numeru,
redakcja, korekta

3. Sklad czasopisma, korekta po
skladzie. Zawieszenie na stronie
www.

4.Druk czasopisma
5.Promocja i dystrybucja

Ill.Ewaluacja i zakonczenie projektu

Terminy realizacji

poszczeg61nych

dziatan

29.03.2013 - 07.04.2013
07.04.2013 -15.04.2013
15.04.2013 - 15.06.2013

25.06.2013 - 10.062013
10.062013 - 15.062013
15.062013

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego

pUblicznego

Zwiqzek Zagl~biowski odpowiada za
wszystkie dzialania w zakresie

realizowanego zadania publicznego,
opr6cz druku czasopisma, kt6ry

wykonywany b~dzie przez drukarni~
PROGRESS Sp. z 0.0.

Do rezultat6w realizowanego zadania zaliczye nalezy:
1. Wzrost czytelnictwa wsr6d odbiorc6w indywidualnych i instytucjonalnych "Nowego Zagt~bia".
R6wnoczesnie odnotowujemy wzrost odwiedzin na stronach internetowych czasopisma z 1500
miesi~cznie w koncu 2009 r. do ponad 2500 odwie.dzin w chwili obecnej. Zakladamy zwi~kszenie
liczby odwiedzin na poziomie ok. 3000 .
2. Rozw6j redakcji, stworzenie sieci korespondent6w terenowych w oparciu 0 wsp6tprac~ z prasq
lokalnq, w tym gt6wnie samorzqdowq gmin i powiat6w Zagl~bia Dqbrowskiego.
3. Wzbogacenie atrakcyjnosci "Nowego Zagl~bia" adresowanego do: mlodziezy, ludzi starszych
gt6wnie zwiqzanych z uniwersytetami trzeciego wieku, srodowisk wiejskich i matomiasteczkowych.
4. "Nowe Zagl~bie" przyczynia si~ do podniesienia wiedzy 0 regionie, buduje tozsamose regionalnq i
kreuje pozytywnie komponent emocjonalny postawy czytelnika, kt6ry identyfikuje si~ z regionem i
dziala na rzecz integracji i wsp6lnoty. Kreuje nowoczesnq postaw~ obywatelskq. Wskaz:nikiem tego
zjawiska moze bye fakt powstawania nowych organizacji i stowarzyszen dzialajqcych na rzecz
Zagl~bia Dqbrowskiego 0 profilu kulturalnym.
5. Upowszechnianie kultury, informowanie 0 wydarzeniach kulturalnych , sprawozdawanie z wydarzen i
imprez kulturalnych prowadzi do obserwowalnego wzrostu uczestnictwa obywateli w wydarzeniach
kulturalnych.



Lp. Rodzaj koszt6w'O) Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
N calkowity pokrycia finansowych z wkladu
~ (wzl) z srodk6w osobowego, w tym

~ wnioskowa wlasnych, pracy spolecznej

-'" 0 nej dotacji srodk6w czlonk6w-'"<I) (;) ~ (wzl) z innych tr6del , i swiadczer'i(;) 0 ro
0 c 'E: wtym wplat i wolontariuszyc D
D .~ oplat adresat6w (wzl)
.~ 'ro
,() N N zadania
'l/) l/) D

publicznego17) (w.2 0 0
- ~ a::

zl)
I Koszty

merytoryczne 18) pO
stronie Zwiqzek
Zagl~biowski'9L
1) Honoraria aut. 13 500.00 a.a. 6500,00 - - 6500,00
2) Szpigiel 2 1 000,00 Nr 2000,00 - - 2000,00
3) Redakcja 2 1 300,00 Nr 2600,00 - 2600,00 -
4) Sklad 2 1 300,00 Nr 2600,00 - 2600,00 -
5) Korekta 2 450,00 Nr 900,00 - 400,00 500,00
6) Druk 2 7500,00 Nr 15000,00 10000,00 5000,00 -

II Koszty obslugi<U)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie Zwiqzek
Zagl~biowski'9) :
1) Upowszechnianie 2 1 000,00 Nr 2000,00 - - 2000,00
2) Zarzqdz. proj. 3 500,00 m-c 1 500,00 - - 1 500,00
3) Ksi~gowosc 3 300,00 m-c 900,00 - 900,00 -

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia i
promocji po stronie
Zwiqzek
Zagl~biowski'9) :
1) Promocja 3 400,00 m-c 1 200,00 - - 1 200,00

IV Og6lem: 35200,00 10000,00 11 500,00 13700,00

1 Wnioskowana kwota dotacji

10000, 00 z~ 28,41 %

2 Srodki finansowe w~asne1/)

11 500, 00 z~ 32,67%

3 Srodki finansowe z innych zr6de~ og6~em (srodki finansowe
wymienione w pkt 3.1-3.3)

......... z~ ........ %



3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego")

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

3.2 srodki finansowe z innych zr6del publicznych (w szczeg6lnosci:

dotacje

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

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

3.3 pozostale 1
f)

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

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca

spoleczna czlonk6w) 13 700,00zl 38,92%

5 Og6lem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

35200,00 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodk6w Informacja a tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki (w zl) wniosek (oferta) w przypadku
sektora finans6w publicznych a przyznanie wniosk6w (ofert)

srodk6w zostal (-a) nierozpatrzonych do
rozpatrzony( -a) czasu zlozenia
pozytywnie, czy tez niniejszej oferty
nie zostal( -a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

TAKlNIE')

TAKlNIE')

TAKlNIE1
)

TAKlNIE1
)

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

Zesp61 redakcyjny:
Marek Baranski - Przewodniczqcy Zarzqdu Zwiqzku Zaglfibiowskiego, nauczyciel akademicki,
profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Slqskiego, politolog,
dziennikarz. Autor i redaktor prac naukowych i publicystycznych oraz artykul6w prasowych.
Ewa Pichnor - skarbnik stowarzyszenia
Pawet Sarna - absolwent filologii polskiej, dr nauk humanistycznych, krytyk literacki, sekretarz
redakcji.
Maja Baranska - absolwentka kulturoznawstwa, redaktor czasopism studenckich, redaktor
"Zaglfibiarki" .
Piotr Sowisto - absolwent dziennikarstwa w Uniwersytecie Slqskim, dziennikarz "Gonca
G6rnoslqskiego", redaktor naczelny "Siemianowickiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej".
Ewa Walewska - studentka kulturoznawstwa, redaktor naczelny czasopisma studenckieQo



"Suplement", czlonek zespolu redakcyjnego "Nowego Zagl~bia".
Pawet Baranski - absolwent filologii polskiej, poeta, dziennikarz, animator kultury, czlonek zespolu
redakcyjnego "Nowego Zagl~bia".
Henryk Kocot - absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Slqskiego.
Dziennikarz z 33 letnim stazem. Pracowal m.in. w nast~pujqcych redakcjach: "Wieczor",
"Panorama", "Dziennik Slqski" Jaworzno 2000", "Twoje Podroze", "Zly" , "Wiadomosci Zagl~bia",
"Turystycznym Szlakiem (redaktor naczelny) oraz "Nowe Zagl~bie".
Andrzej Wasik - absolwent dziennikarstwa, b. redaktor naczelny "Wiadomosci Zagl~bia", dyrektor
naczelny "Sportu", felietonista.
Jadwiga Gierczycka - ekonomistka, pracownik naukowy Slqskiej Wyzszej Szkoly Zarzqdzania im.
Gen. J. Zi~tka w Katowicach, felietonistka.
Robert Garstka - pracownik Katowickiego Centrum Kultury, dziennikarz, fotoreporter.
Tomasz Kowalski - redaktor techniczny.

Zespol "Nowego Zagl~bia" wspolpracuje z autorytetami z dziedziny literatury i kultury rekrutujqcy si~
ze srodowisk naukowych wyzszych uczelni Slqska i Zagl~bia, animatorami i organizatorami kultury,
krytykami literatury, specjalistami z kulturoznawstwa oraz dziennikarzami innych gazet i mediow.
Wsrod autorow tekstow "Nowego Zagl~bia" znajdujq si~ specjalisci z dziedziny literatury ( prof.
Marian Kisiel, prof. Agnieszka N~cka, prof. Pawel Majerski, dr Pawel Sarna, prof. Euzebiusz
Czubala i in.) oraz wybitne postaci kultury ( Jan F. Lewandowski, Irena Falkin-Sibiga, Dobrawa
Skonieczna-Gawlik, Zbigniew Adamczyk, Bogdan Dworak, Pawel Baranski). Wspolpracujemy z
socjologami (prof. Kazimierq i prof. Jackiem Wodzami, prof. Wojciech SWiqtkiewicz), historykami
(prof. Anna Glimos-Nagorska, prof. Maria Wanatowicz, prof. Jan Walczak, prof. Zygmunt
Wozniczka, dr Marek Nita, dr Zdzislaw Janeczek, mgr Jaroslaw Krajniewski), filozofem prof.
Tomaszem Czakonem, specjalistami dziennikarstwa i komunikacji spolecznej (prof. Marian Gierula,
prof. Zbigniew Oniszczuk).
W przygotowaniu czasopisma biorq udzial przedstawiciele instytucji kulturalnych (gminnych
i mie·skich osrodkow kultu ,ktorz s autorami art kUlow"Nowe 0 Za I bia".

Pomieszczenia z przeznaczeniem na pokoje redakcyjne (redakcja, biuro, sekretariat) wyposazone
w dwa telefony sieciowe oraz dost~p do Internetu, zestaw komputerowy Starbit AS 420, monitora
Flatron L 1942S, drukarki HP Laser Jet 1018, urzqdzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C3180,

ro·ektor Toshiba TDP-SP1 oraz zestaw kom uterow Gi ab te GA-B75M-D3V.

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

ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracjq publicznq).

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju, ze wskazaniem,
ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracjq publicznq).

1) Wydawanie dwumiesi~cznika "Nowe Zagl~bie"
a) w okresie od 1.04.2008 r. do 15.12.2008 r. wdrazano projekt pt.: Czasopismo "Nowe Zagl~bie".
Inicjatyw~ zrealizowano dzi~ki dotacji Zarzqdu Wojewodztwa Slqskiego wsparciem w wysokosci 19
000,00 zl. Celem projektu bylo opracowanie koncepcji, zebranie materialow, druk i upowszechnienie
numeru zerowego regionalnego czasopisma spoleczno-kulturalnego pt: "Nowe Zagl~bie"
b) od 01.01.2009 r. do 31.12.2012 r. realizowano projekty skladajqce si~ na przygotowanie, sklad,
druk i upowszechnienie 24 numerow dwumiesi~cznika "Nowe Zagl~bie". Zadanie zrealizowano
mi~dzy innymi dZi~ki pozyskaniu srodkow finansowych w konkursach wsparcia: siedmiokrotnie od
Prezydenta Miasta Sosnowca (38 000,00 zl), szesciokrotnie od Zarzqdu Wojewodztwa Slqskiego
(58 000 zl), dwukrotnie od Prezydenta Miasta Zawiercia (10 000 zl) oraz od Zarzqdu Powiatu
B~dzinskiego (8 000 zl).

2) Projekt Ogolnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Gombrowicza "Przeciw Poetom"
realizowany w latach od 2008 - 2011, skladajqcy si~ z cz~sci konkursowej, slqsko-zagl~biowskich
warsztatow oet ckich, w ktor ch udzial wzi 10 1 cznie 180 mlod ch ade tow sztuki oet ckie· oraz



druku czterech antologii a lqcznym nakladzie 2 000 egzemplarzy a obj~tosci 4 a.a. kazdego tomu.
Projekt zrealizo'wano dzi~ki dotacji Prezydenta Miasta Sosnowca, Burmistrza Miasta Czeladz oraz
Slqskiego Urz~du Marszalkowskiego, kt6re wsparly nas finansowo lqcznq kwotq 28 000 zl.
Partnerami ZWiqzku Zagl~biowskiego w realizacji zadania byli: Miejska Biblioteka Publiczna im. M.
Nogajowej w Czeladzi, Kolegium Pracownik6w Sluzb Spolecznych w Czeladzi oraz Zesp61 szk61 nr
1 w Czeladzi.

3) W latach 2010 - 2011 Zwiqzek Zagl~biowski realizowal dwuetapowy projekt pt. "Teresa
Kierociriska, i jej czasy", kt6ry mial na celu przyblizenie sylwetki siostry zakonnej, mieszkanki
Zagf~bia Oqbrowskiego, aktywnie wspomagajqcej srodowiska zydowskie w okresie okupacji.
Zadania polegafy na napisaniu monografii siostry Kierociriskiej oraz jej wydrukowaniu. Projekt byf
realizowany przy wsparciu finansowym Urz~du Marszafkowskiego w Katowicach na fqcznq kwot~ 9
000 zf.

4) Od 01 maja do 15 grudnia 2012 roku Zwiqzek Zagf~biowski opracowaf i wydaf "Katalog zabytk6w
techniki przemysfowej Zagf~bia Oqbrowskiego" zawierajqcy 93 najwazniejsze obiekty przemysfowe
Zagf~bia Oqbrowskiego, kt6re wywarfy istotny wpfyw na narodziny regionu przemysfowego na
przefomie XVIII i XIX wieku. Publikacja upowszechnia wiedz~ na temat historii Zagf~bia
Oqbrowskiego zar6wno wsr6d mieszkaric6w regionu jak i sqsiadujqcych miast i gmin w kontekscie
industrialnego charakteru oraz istniejqcych po dzieri dzisiejszy artefakt6w kUltury przemysfowej.
Projekt byf realizowany ze srodk6w Samorzqdu Wojew6dztwa Slqskiego oraz Gminy Zawiercie.

4. Informacja, czy oferenUoferenci+) przewiduje( -q) zlecac realizacj~ zadania pUblicznego w trybie,

a kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. a dzialalnosci pozytku publicznego

i a wolontariacie.

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w cafosci miesci si~ w zakresie dziafalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferent6w 1);

2) w ramach skfadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobie-ran+e 1) opfat ad adresat6w zadania;

3) oferenUoferenci1) jesU~+) zwiqzanYE--ABniniejszq ofertq do dnia 15.06.2013 r.;

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

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych te dane dotyczq, zfozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia

1997 r. a ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101, paz. 926, z p6zn. zm.);

5) oferenUoferend) skfadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega ( jq)/zalega( jq) 1) z opfacaniem naleznosci

z tytufu zobowiqzari podatkowych/skfadek na ubezpieczenia spofeczne 1);

6) dane okreslone w cz~sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wlasciwEt
',J . +)eWluenGJEt;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zafqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.
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(podpis osoby upowatnionej
lub podpisy os6b upowatnionych

do skladania oswiadczer'l woli w imieniu
oferenta/oferent6w1

)

. \)7 Zo~hData " .

Zalqczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. 'IV przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmioto\'i skladajqcych ofert~ wspolnq nit
'Nynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru dokument potwierdzajqcy
upowatnienie do dzialania w imieniu oferenta( ow).

1) Niepotrzebne skreslie.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wi~cej zadar'l publicznych okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie.
3) Katdy z oferent6w skladajqcych ofert~ wsp61nq przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajq
wlasciwe pola.
4) Forma prawna oznacza form~ dzialalnosci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki
organizacyjnej okreslonq na podstawie obowiqzujqcych przepis6w, w szczeg61nosci stowarzyszenie i
fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaiajqce na podstawie przepis6w 0 stosunku
Par'lstwa do Koscioia Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Par'lstwa do innych
kosciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jeteli ich cele
statutowe obejmujq prowadzenie dziaialnosci potytku pUblicznego, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze strate potarne oraz inne. Nalety zaznaczye odpowiedniq form~ lub wpisae innq.
5) Podae nazw~ wiasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaletnosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nalety wypeinie
~eteli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obr~bie danej jednostki.
) Nie wypeiniae w przypadku miasta stoiecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziai6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy
wypelnie jesli zadanie ma bye realizowane w obr~bie danej jednostki organizacyjnej.
10 Nalety okreslie czy podstawq Sq zasady okreslone w statucie, peinomocnictwo, prokura czy tet inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.
1) Wypeinie tylko w przypadku ubiegania si~ 0 dofinansowanie inwestycji.



12) Opis m~si bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp61nej - nalezy
wskazae dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miE2dzyskladajqcymi ofertE2
wsp6lnq.
13) W harmonogramie nalezy podae terminy rozpoczE2cia i zakonczenia poszczeg61nych dzialan oraz
liczbowe okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar
adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo,
miesi~cznie, liczba adresat6w).
14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisae zakladane rezultaty zadania publicznego - czy b~dq trwale oraz w jakim stopniu
realizacja zadania przyczyni si~ do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne
skutki.
16) Nalezy uwzgl~dnie wszystkie planowane koszty, w szczeg61nosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17 Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisae koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacj~ 0 swoich kosztach.
20) Nalezy wpisae koszty zwiqzane z obslugq i administracjq realizowanego zadania, kt6re zwiqzane Sq
z wykonywaniem dzialan 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq
finansowq i prawnq projektu.
21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6rym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiqcego zalqcznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania pUblicznego.
22) Informacje 0 kwalifikacjach os6b, kt6re b~dq zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzqdkowae zasoby kadrowe
do dysponujqcych nimi oferent6w.
23) Np lokal, sprz~t, materialy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzqdkowae zasoby
rzeczowe do dysponujqcych nimi oferent6w.
24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25j Wypelnia organ administracji publicznej.


