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OFERTAl

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ,O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻVTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE

(Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)1)

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(rod2aj zadania publiczneg(2))

Międzynarodowy stacjonarny plener malarski
(tylul zadania publicznego)

w okresie od 1 paździemika 2014r. do 30 października 2014r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI Z,ĄDANIAPUBLlCZNEGOrNSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

"mały grant")

PRZEZ

Gminę Sosnowiec
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentów1~ 3)

1) nazwa: FUNDACJAim. Jana Kiepury

2) forma prawna.o

( ) stowarzyszenie (X) fundacja

( ) kosGielnaosoea j3rawna ( ) kosGielnajednostka organizaGyjna

( ) sj3óldzielnia socjalna ( ) inna .

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

4) 0000040455
5) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:» 31.08.2001r
6) nr NIP: 644-29-14-757 Uf REGON: 276514943
7) adres:

miejscowość: Sosnowiec ul.: Będzińska 6 dzielnica lub inna jednostka pomocnicza." Pogoń gmina: Sosnowiec powiat:8)

Sosnowiec województwo: śląskie kod pocztowy: 41-200 poczta: Sosnowiec

8) teł.: 501253003 faks: brak. e-mail: kiepura@op.pl

"--..J) hUp:/! .

numer rachunku bankowego: 93 1560 11660000910000111377
10) nazwa banku: GETIN BANKSosnowiec
11) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentówu

a) Szczurek Jolanta - prezes

b) Ptak Wojciech - v-ce prezes

c) Pilch Katarzyna - sekretarz

12) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w otercie:»

Fundacja im. J.Kiepury, 41-200 Sosnowiec, Będzińska 6 Jolanta Szczurek tel. 501 253003

13) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
lider projektu Zbigniew Zdzienicki tel. 503 363 930

14) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalnośćnieodpłatna pożytkupublicznego
- inicjowanie, wspieranie i propagowanie działań w dziedzinie kultury i sztuki oraz rekreacji,
- prowadzenie działalności inicjatorskiej, popularyzatorskiej i promocyjnej,
- promowanie młodych talentów,
- promocja integracji europejskiej,
- skupianie wokół idei Fundacji krytyków sztuki, przedstawicieli sfery kultury, oświaty i edukacji, prawa i nauki
oraz mediów,

- inicjowanie, rozpowszechnianie i wspieranie fmansowe czy organizacyjne wydarzeń twórczych,
- działalność edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna, wydawnicza i badawcza,
- organizacja i finansowanie; prac naukowo-badawczych, konferencji, warsztatów i seminariów, działalności
popularyzatorskiej, stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów
Fundacji,

- współpraca z innymi placówkami kulturalnymi i naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się
problematyką zgodną z celami Fundacji,

- współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji.

b) działalnośćodpłatna pożytkupublicznego
- organizacja warsztatów, szkoleń, sympozjów, koncertów, spotkań autorskich, konkursów, przeglądów i
turniejów.

- sprzedaż wydawnictw, prac plastycznych, pamiątek.
Wpływy z działalności odpłatnej w całości przeznaczane są na realizację celów statutow ch Fundacji.

15) jeżeli oferentroferenciu prowadzi/prowadząn działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .



b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy
prawnejlO)

Zgodnie ze statutem Fundacji im. J.Kiepury ; par. -§14b-
1.0świadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie

Zarządu działający łącznie.
2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem

zobowiązań majątkowych poniżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

III.Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

"tacjonamy plener plastyczny ma na celu stworzenie prac plastycznych ukazujących oczami twórców piękno ziemi
agłębiowskiej. Uczestnicy pleneru zwiedzą najciekawsze obiekty i miejsca na terenie Sosnowca, Będzina, Dąbrowy

Górniczej i Czeladzi.
W plenerze uczestniczyć będą członkowie Grupy Plastycznej RELACJE, którą artystycznie opiekuje się art.plastyk
Czesław Gałużny oraz artyści plastycy z Niemiec. Gościom z Niemiec organizatorzy pleneru zechcą także pokazać
miasto Kraków z jego zabytkami i muzeami.
Członkowie Grupy RELACJE zapewnią noclegi zagranicznym uczestnikom pleneru.

Działanie zawarte w niniejszej ofercie jest zgodne ze "Strategią Rozwoju m. Sosnowca do roku 2020" ,
"Strategią Rozwoju Kultury w Sosnowcu do roku 2015 - Sosnowiec miasto kulturowych transformacji" w rozdziale
"Projekty strategiczne" w tym;
P-l Siła i unikatowość sosnowieckiej kultury oraz kreatywność i niezależność lokalnych środowisk twórczych"
P-3 Aktywność kulturalna mieszkańców miasta
P-4 Kultura wspomagająca rozwój podmiotów lokalnych.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

~------------------------------------------------------------------------------------,

27 członków Grupy RELACJE w okresie dwóch tygodni października br. będzie podczas stacjonarnych zajęć
plastycznych tworzyć prace plastyczne, które po selekcji przez opiekuna artystycznego Grupy art.plastyka Czesława
Galużnego zostaną zakwalifikowane na wystawę poplenerową.
Do udzialu w plenerze zostaną zaproszeni twórcy niemieccy z zaprzyjaźnionego miasta Idar - Oberestein.
Przewiduje się przyjazd pięciu plastyków, którzy będą gościć w domach członków Grupy RELACJE.
Plonem pleneru będą prace plastyczne, które zostaną wyeksponowane na wystawie poplenerowej.



3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Członkowie GRUPY RELACJE, są dowodem rozwoju artystycznego, w tym także dzieci i młodzieży, którzy również są
aktywnymi uczestnikami Grupy. Większość członków Grupy pracuje w innych zawodach, zaś poprzez działanie artystyczne
wzmacnia się ich poczucie więzi z miastem i jego kulturą oraz zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
Sosnowca.
Projekt posiada ciekawą formułę, nowatorskie rozwiązania, wysoki poziom merytoryczny, jest kontynuacją inawiązaniem do
tradycji kulturalnej miasta.
Poprzez kulturę promujemy miasto w kraju i za granicą oraz wzmacniamy poczucie więzi z lokalną kulturą.
Profesjonalna opieka artystyczna imerytoryczna art. Plastyka Czesława Gałużnego gwarantuje wysoki poziom realizacji
projektu.
Fundacja i Grupa RELACJE posiadają zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań
Projekt skierowany jest do nóżnicowanych wiekowo grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół
średnich i studentów, ale także w przypadku Sosnowca -osób z Uniwersytetu III wieku, które chętnie uczestniczą
W zajęciach palstycznych, wernisażach i wystawach Grupy Relacje.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności
ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadaniatu

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenciu otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił
dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji!u

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Efektem pleneru będzie ok.30 prac plastycznych, które będą promować miasto Sosnowiec i Zagłębie. Prace te będą
tworzone przez okres dwóch tygodni października 2014 (plastycy z Grupy RELACJE) tym przez okres 5 dni
z udziałem plastyków z Niemiec. Będzie to kontynuacja współpracy kulturalnej i wymiany doświadczeń
z środowiskiem plastycznym z Idar - Oberstein.
Przyjazd grupy niemieckich plastyków do Sosnowca, zwiedzanie i zapoznanie ich z tradycją historią, zabytkami,
muzeami zarówno w Sosnowcu, Zagłębiu i Krakowie jest działaniem na rzecz upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspieraniem przedsięwzięć artystycznych i działań upowszechniających wiedzę

historii i dziedzictwie kulturowym Sosnowca oraz Zagłębia Dąbrowskiego (miejsca pamięci narodowej, zabytki) i
Xrakowa.
Wierzymy, że plastycy niemieccy wyjadą z Polski bogatsi o nową wiedzę dotyczącą historii, kultury i zabytków -
miejsc, które obejrzą oraz doświadczenie wynikające z kontaktu z kolegami plastykami z Sosnowca oraz ich
opiekunem artystycznym Czesławem Gałużnym.
Niemieccy plastycy zaprezentują powstałe podczas pobytu na plenerze prace w swoim rodzinnym mieście.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Pracownie plastyczne i miejsce spotkań Grupy RELACJE
Sala wystaw w Idar Oberstein w Niemczech
Sala wystaw w Sosnowcu
Historyczne i zabytkowe miejsca Sosnowca, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa



8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

l.Prace logistyczne związane z organizacją popytu grupy niemieckich plastyków w Sosnowcu;
- ustalenie szczegółowego planu pobytu, rezerwacja biletów wstępu do obiektów historycznych i muzealnych
- organizacja transportu gości z Niemiec i osób im towarzyszących z GRUPY RELACJE na terenie Sosnowca,
Zagłębia i Krakowa

- organizacja wernisażu i spotkania integracyjnego w pracowni plastycznej Grupy RELACJE
5. Prace wizerunkowe oraz marketingowo-promocyjne projektu.
6.Rozliczenie projektu.

9. Harmcnoqramw

Zadanie publiczne realizowane w okresie od pażdziemik 2014 do I i s t o p a d 2 O 1 4 r

Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego zadania publiczneqo-e poszczególnych działań działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

!prace wizerunkowe oraz Członkowie Grupy RELACJE
marketingowo-promocyjne IWrzesień 2014r. Art.pl. Czesław Gałużny

Praca twórcza w pracowni Grupy [październik 2014 Członkowie Grupy RELACJE
iRELACJI Art.pl.Czesław Gałużny

Prace logistyczne związane z
organizacją pobytu i programu grupy

Członkowie Grupy RELACJEniemieckich plastyków w Sosnowcu październik 2014
- aprowizacja gości Fundacja im.J.Kiepury
- transport gości i osób
towarzyszących podczas zwiedzania
Sosnowca, Zagłębia i Krakowa

- tworzenie prac platycznych
- organizacja wernisażu i spotkania

integracyjnego członków Grupy
RELACJE, gości z Niemiec

Rozliczenie projektu Listopad 20 14 Członkowie Grupy RELACJE
Fundacja im.J.Kiepury

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Priorytetem niniejszego projektu jest zacieśnienie współpracy ze środowiskiem plastycznym i kulturalnym w Idar
Oberstein. Wymiana doświadczeń, wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji; oraz popularyzacji wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Sosnowca, Zagłębia
Dąbrowskiego oraz Krakowa (miejsca pamięci narodowej, zabytki, muzea, galerie sztuki) to kolejne zadania będące
w planie realizacji projektu.
Plastycy niemieccy wyjadą z Polski nie tylko ze szkicami, na podstawie których powstaną prace plastyczne
związane z Sosnowcem i Zagłębiem ale także będą bogatsi o wiedzę z zakresu historii, kultury i zabytków naszego
terenu, a podczas spotkań ze środowiskami zapoznają się z twórczością naszych artystów.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów'» Koszt z tego z tego Koszt
całkowit do pokrycia z finansowych do pokrycia z

~ y (w zł) z wnioskowanej środkówwłasnych, wkładu
..:.t. ~ dotacji (w zł) środków osobowego,
a> >- z- z innych źródeł, w w tym pracyiii m
o :;: 'E tym wpłat spolecznejoc ~ i opłat członków'U 'ma> en

No 'U adresatów i świadczeń·0 c o-m 'U,g
.~

oc zadania wolontariuszy
N publiczneqo": (w zł)m
O (w zł)~

I Koszty
merytorycznew
po stronie Fundacji
Artyści z Niemiec;
1) wyżywienie plastyków z Idar ~ 350 ps. 2.800,00 2.55O,Oe 250,00 °Oberstein i osób

towarzyszących
~50 2,90 1.885,008 osób przez 5 dni. km 1.885,Oe ° °

2. transport ~ 111 kpi 888,00 888,Oe ° °
5.bilety wstępu, informatory 1 500, kpi 500,Oe 400,Oe 100,00 °

II Koszty obslugi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
Fundacji
1) wynagro.księgowej 1 100 Os 100,Oe ! 100,00 °2) .prace admin.biurowe 8

~
H 160,Oe ° 160,00

3) wolontariat 12 h 240,Oe ° 240,00

III Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie Fundacji
1) zakup tuszu i papieru do 1 150 Kpi 150,Oe C 150,00 °drukarki
2) wydruk zdjęć dokumentacji

50 50,Oe Cfotograf. 1 kpi 50,00 °
IV Ogółem: 6.773,00 5.723,00 650,00 400,00



2.Przewidywane żródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
5.723,00 zł 84,50%

2 Srodki finansowe własne17)

650,00 zł 9,60%

3 Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1-
3.3)11)

Ozł 0.%

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publiczneqov:
Ozł 0°,1

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa
lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy
strukturalnych) 17)

Oz 0%
3.3 pozostałero

Ozł 0.%

4 Wkładosobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
400,00 zł 5,90.%

5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)
6.773,00 zł 100 %

2. Finansowe środki z innych źródeł publlcznych-"
3

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta) Termin rozpatrzenia - w

Nazwa organu administracji o przyznanie środków przypadku wniosków
publicznej lub innej jednostki Kwota środków został( -a) rozpatrzony( -a) (ofert) nierozpatrzonych do
sektora finansów publicznych (w zł) pozytywnie, czy też nie czasu złożenia niniejszej

został(-a) jeszcze oferty
rozpatrzony( -a)

Nie dotyczy TAKlNIE1)

Nie dotyczy TAK/NIE1)

Nie dotyczy TAK/NIE1)

Nie dotyczy TAKlNIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
1. Transport wyliczono na podstawie programu pobytu (przewidywana ilość kilometrów x koszt za 1 km.)
2. Bilety wstępu; Kraków

18zł Wawel komnaty reprezentacyjne, l OzłKościół Mariacki, 11zł Katedra Wawel, 17zł Podziemia Rynku
Zagłębie Muzea;
Sztygarka 8 x 5zł, Zamek Będzin pałac i zamek - 18zł x 8, Czeladź 10 x7
Wydawnictwa, informatory 25xł x 8

3. Wyżywienie 8 osób x 70zł x 5 dni=

v. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego221

Grupa Plastyczna RELACJE powstała w 1997 roku. Należących do niej ludzi połączyło zainteresowanie
malarstwem i rysunkiem, owocując wspólnymi plenerami, uczestnictwem w konkursach plastycznych, realizacją
artystycznych projektów oraz wystawami m.in.; w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Pilicy, Szymbarku, Sławkowie,
Bielsku-Białej, Lądku Z., Busku Z., Chorzowie, Strumieniu, Żarkach i wielokrotnie w Sosnowcu.
Członkami Grupy są zarówno amatorzy jak i dyplomowani artyści plastycy. Opiekę artystyczną nad Grupą
sprawowali na początku art.plastycy Jerzy Raszka i Ryszard Serwicki. Od ok. 14 lat opiekunem artystycznym
Grupy jest artysta plastyk - Czesław Gałużny. Artysta uprawia malarstwo i rysunek. Zajmuję się także
projektowaniem wnętrz, malarstwem ściennym, realizacją rzeźb oraz edukacją. Jest członkiem Związku Polskich



Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy, członkiem i współzałożycielem
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz grupy Zagłębie. Uczestniczy w licznych plenerach malarskich, wokoło
470 wystawach zbiorowych - środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, oraz 58 wystaw
indywidualnych. Za swą twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jest laureatem Nagrody Artystycznej
Miasta Sosnowca za rok 2000
GRUP A RELACJE ma za sobą bogatą historię kontaktów kulturalnych z innymi miastami w kraju. Ostatnio Grupa
nawiązała kontakt z Grupą Plastyczną Atelierstrasse z Idar -Oberstein w Niemczech. Kontakty z tą grupą plastyczną
zmierzają do wzajemnych odwiedzin oraz prezentacji twórczości obu grup w Niemczech i Polsce.
Obecnie Grupa liczy 27 osób, którzy deklarują swój wolontariat podczas realizacji niniejszego projektu.

Również fundacja im.J.Kiepury posiada bogate doświadczenie w aplikowaniu i rozliczaniu projektów oraz
w pracach logistycznych związanych z przygotowaniem i realizacją projektów.

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

Do prowadzeniai rozliczeniaprojektuzostaniewykorzystanylokali sprzętFundacjiim.J.Kiepury.
GrupaRELACJEposiadawłasnąpracownięartystyczną,gdzieodbędziesię przeglądi wybórpracnawystawępoplenerową.

'-....-
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (zewskazaniem, które z tych zadań

realizowane byly we współpracy z administracją publiczną)

Fundacjaim.JanaKiepuryistniejeponad16 lat i przezcalyten okres owocniewspółpracowałaz administracjąpubliczną,instytucjamikultury,
stowarzyszeniami,grupamitwórczymiorazszkołamii uczelniami,organizującwystawy,plenery,koncerty,rajdy,wydającpublikacjeksiążkoweoraz
wydawnictwamuzyczne.

4. Informacja, czyoferent/oferenci» przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa wart. 16 ust.
7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Fundacjabędzierealizowaćzadaniepubliczne zgodniez podpisanąumową orazprzedstawionąofertą.

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów»;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie u opłat od adresatów zadania;
\ oferent>jest związany niniejszą ofertą do dnia 30 listopada 2014r.

'-4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. n 101, poz. 926, z
późno zm.);

5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem naleźności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na
ubezpieczenia społeczne»; ,

6) dane określone w części I niniejs . {oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją";
7) wszystkie podane w OferCie~r ł znikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fa cznym

I ~ - -z U PREl.[c~ ~RZĄDU
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Fundacja im.Jana Kiepury
41-200 Sosnowiec, Będzińska 6
NIP 644 291 4757, KRS 40455 Data 3 marca2014r.

Załączniki:
1.Statut



2.Bilans, spr.merytoryczne i finansowe oraz informacja dodatkowa
3.xero odpisu KRS

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnetacie urz dowe25)
URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
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Niepotrzebne skreślić.
Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w ar! 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzałalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Każdyz oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej. podmiotu. jednostki organizacyjnej określoną na podstawie
obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne I jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 00 innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji
W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do
realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki
Nie wypelniaćw przypadku miasta stołecznego Warszawy.
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w
obrębie danej jednostki organizacyjnej
Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty
wspólnej.
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji
Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - należy wskazać dokładny podział działań w ramach
realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia I zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań
planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
Opis zgodny z kosztorysem.
Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do
rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki
Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
Dotyczy Jedynie wspierania zadania publicznego.
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o
charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.
Wypełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie
oferty wspierania realizacjizadania publicznego.
Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W
przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe 00 dysponujących nimi oferentów.
Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Wypełnia organ administracji publicznej.
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