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~ 2014 -03- O6OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (-YCH), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE

(Dz. U. z 201Or. nr 234, poz. 1536)1)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dziedzinie kultury w 2014 roku.
(rodzaj zadania publicznego-t

"Cykl odrębnych projektów związanych z filmem i kulturą"
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 20 marca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Prezydenta Miasta Sosnowca
(organ administracji publicznej).·

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

lWU



I. Dane oferenta/oferentów1), 3)

1) nazwa: Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA

2) forma prawna."

( ) stowarzyszenie

(X ) kościelna osoba prawna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) fundacja

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) inna .

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

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001r.
Nr 28 poz. 316

4) data wpisu, rejestracji lub utworzeniar" 8 grudnia 2000 r.

5) nr NIP: 644-30-42-503 nr REGON: 277557038

6) adres:

miejscowość: Sosnowiec ul.: Wawel 19

dzielnica lub inna jednostka pornocnlcza.?' --------

gmina: Sosnowiec powiat.ś' grodzki województwo: śląskie

kod pocztowy: 41-200 poczta: Sosnowiec

7) tel.: 32363-10-30 faks: 32 363-10-31

e-mail:kana@kana.sosnowiec.pl http://www.kana.sosnowiec.pl

8) numer rachunku bankowego: 05203000451110000002630170

nazwa banku: BANK BGŻ S.A

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

a) dr Magdalena Kielska - Dyrektor Centrum

b) ks. dr Paweł Brańka - Członek Zarządu

c) mgr inż. Jerzy Janikowski - Członek Zarządu

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

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA Sosnowiec,

ul. Legionów 10,32363-10-30

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

dr Magdalena Kielska - Dyrektor Centrum, tel.: 695 89 62 59
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12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

al działalność nieodpłatna pożytku publicznego
- organizowanie szkoleń oraz kursów (językowych, komputerowych, maturalnych) dla młodzieży,
szczególnie dla młodzieży niepełnosprawnej, bezrobotnej i pochodzącej z rodzin niezamożnych,
- organizowanie pomocy edukacyjnej w postaci bezpłatnych korepetycji przedmiotowych,
- organizowanie zajęć sportowych, poprawiających ogólną sprawność fizyczną,
- proponowanie bogatej oferty kulturalnej (Ambitne Kino Studyjne, Gotowanie w AfreeKANIE,
Wymienialnia Książek, Galeria Artystyczna KANA Art, spotkania autorskie),
- realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień, głównie poprzez zagospodarowanie
młodzieży czasu wolnego,
- poradnictwo: prawnik, duszpasterz, psycholog,
- organizowanie akcji charytatywnych z udziałem i na rzecz dzieci, młodzieży lub innych osób będących
w potrzebie.

uw AGA: Młodzieży niepełnosprawnej, bezrobotnej i pochodzącej z rodzin niezamożnych,
w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza minimum socjalnego, organizowane
zajęcia KANA udostępnia BEZPŁATNIE

bl działalność statutowa odpłatna
- osoby, których dochód w rodzinie na jednego członka przekracza minimum socjalne lub nie są
niepełnosprawne lub bezrobotne mogą korzystać z kursów, ale za niewysoką odpłatnością.

13) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

al nie dotyczy
bl KANA nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją o charakterze non-profit. Swoje
cele może realizować zasadniczo dzięki darowiznom i dotacjom instytucji państwowych, firm
prywatnych i indywidualnych dobroczyńców

II. Informacjao sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej10)

Nie dotyczy
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III.Szczegółowy zakresrzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie obejmuje realizację projektu, związanego z filmem pn. "WIOSENNE SPOTKANIA
Z FILMEM", realizowane w ramach Ambitnego Kina Studyjnego.

Spotkania w ramach Ambitnego Kina Studyjnego do tej pory skupiały się na zagadnieniach
kina współczesnego, w którym twórcy podejmują ważne społecznie tematy, tematy uniwersalne i
bliskie widowni na całym świecie. Prowokujące do dyskusji nad kondycją otaczającego nas
świata.

Widzowie w ramach projektu oglądając filmy zrealizowane w różnych zakątkach świata
(repertuar przygotowywany jest tak, by w ramach poruszanej tematyki znalazły się filmy
realizowane przez twórców wielu narodowości) poszerzają własne horyzonty, a dzięki
wprowadzeniu i uczestnictwie w dyskusji odbywającej się po projekcji (prowadzonej przez
kulturoznawcę) mogą skonfrontować własne realia z funkcjonowaniem innych społeczności, ich
problemami, kulturą i obyczajowością.

2. Opispotrzeb wskazulacvch na konieczność wykonania zadania publiczneqo, opis ich przyczyn oraz skutków

Wstęp na projekcje i spotkania jest nieodpłatny dla wszystkich. Daje to szansę rozwijania
zainteresowań młodzieży ambitnej, ale niezamożnej, której nierzadko nie stać na regularne
korzystanie z oferty kina komercyjnego (cena biletu ok. 17-24 zł).

Dla młodzieży zainteresowanej w przyszłości studiowaniem na kierunkach filmowych udział
w cyklicznych wykładach, prowadzonych przez dyplomowanego filmoznawcę jest szansą na
pogłębienie wiedzy i zdobycie pierwszych doświadczeń.

Regularne prowadzenie projekcji i spotkań przez profesjonalistę pozwala na pojawianie się
autentycznie owocnych dyskusji i skupienie się wokół prowadzącego osób świadomie
wybierających tę dziedzinę kultury.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem zadania jest głównie młodzież wieku od 16 do 25 roku życia, pochodząca zwłaszcza
z rodzin niezamożnych i zaniedbanych, a także dotkniętych bezrobociem. Coraz częściej i chętniej
korzystają też z naszych propozycji kulturalnych seniorzy, najczęściej również niezamożni i
samotni.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w
szczeoólności ze wskazaniem, w iaki sposób przyczynisieto do podwyższenia standardu realizacii zadania'»

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferentloferencj1) otrzymałlotrzymalj1) dotację na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, któryudzielił
dofinansowania, orazdaty otrzymania dotacli!"

Nie dotyczy
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6. Zakładane cele realizacji zadania publicmeno oraz sposób ich realizacji

Cele:
• Wzbudzanie zainteresowania młodzieży współczesną kulturą;
• Poszerzanie horyzontów myślowych młodzieży przez kontakt z osobami ze świata kultury

i sztuki;
• Poszerzenie wiedzy z zakresu filmoznawstwa;
• Rozwijanie umiejętności śmiałego wyrażania swojej opinii i dyskutowania na szerszym forum;
• Umożliwienie nawiązania nowych kontaktów towarzyskich oraz aktywnego spędzania wolnego

czasu;
• Umożliwienie osobom starszym, niezamożnym uczestniczenia w spotkaniach z kulturą

armonoaram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20 marca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r.

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych działań działanie w zakresie realizowanego zadania
publicznego

"WIOSENNE SPOTKANIA od 20.03.2014 r. Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży
Z FILMEM" do 17.06.2014 r. KANA

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10,41-200 Sosnowiec

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publiczneqow

Od marca do czerwca 2014 r. w ramach Ambitnego Kina Studyjnego KANY zamierzamy zrealizować
projekt pn. "WIOSENNE SPOTKANIA Z FILMEM", który wprowadzi widza filmowego w tematy
wiosenne. Repertuar cyklu opracuje filmoznawca, który przyjmie rolę gospodarza spotkań.
Przewidujemy zorganizowanie 11 spotkań.

9 H 13)

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publlczneqot»

• Wzrost świadomości kulturalnej wśród młodych ludzi.
• Rozbudzenie zainteresowania ambitnym kinem.
• Wykształcenie się grupy świadomych miłośników filmu.
• Zapoznanie młodzieży z historią kina.
• Pokonanie lęku przed publicznym zabieraniem głosu.
• Oswojenie z odmiennymi obyczajami i kulturą.
• Uzupełnienie lekcji języka polskiego ciekawymi wykładami z dziedziny literatury i filmu.
• Umożliwienie młodzieży osobistego kontaktu z ulubionymi twórcami.
• Umożliwienie nawiązania nowych kontaktów towarzyskich.
• Zorganizowanie wolnego czasu w sposób pożyteczny, miły i bezpieczny.
• Umożliwienie osobom starszym, samotnym, często niezamożnym korzystania z propozycji

kulturalnych.



IV.Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

K Id d . k ztćosztorys ze wzglęl u na ro zaJ os ow:
Lp. Rodzaj kosztów16) Koszt Z tego Z Koszt-N całkowity do pokrycia tego do pokrycia

..\I: ~ (w zł) z z finansowych z wkładu
(\) » ~ wnioskowanej środków własnych, osobowego,- sIn ClI dotacji środkówo o 'E w tym pracy..\I:c - (w zł) z innych źródeł, społecznej'C In 'jU.!. o N w tym wpłat członkówc 'C-t) 'C o i opłat i świadczeń-/II,g .!. a:::

N adresatów wolontariuszy
/II zadania (w zł)o~

publicznego17)

Iw złl
I Koszty merytoryczne18):

Projekcje filmowe w ramach
wiosennego cyklu spotkań -
koszt prowadzącego 11 253,18 spotkanie 2.785,00 2.785,00 0,00 0,00

II Koszty obsługi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne:

0,001) obsługa administracyjna - 11 200,00 spofkanle 2.200,00 1.1000,00 1.100,00
wynagrodzenie pracownika
biurowego (część etatu)

2) przygotowaniesali i sprzątanie 11 50,00 spoikanle 550,00 0,00 0,00 550,00

III Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie KANA Sosnowiec 19):

1) .Promocja - druk plakatów. 200 2,00 sztuka 400,00 315,00 85,00 0,00

2) .Promocja- kolportaż plakatów. 30 10,00 h 300,00 0,00 0,00 300,00

IV
Ogółem: 6.235,00 4.200,00 1.185,00 850,00

2 P 'd "dł f d' bl'rzewl lywane zro a mansowarua za anta pu rczneqo

1 Wnioskowana kwota dotacji 4.200,00 z 67,36 %

2 Środki finansowe własne17) 1.185,00 z 19,01 %

3
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1- 0,00 z 0%3.3)11)

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publlczneqo'?' 0,00 z 0%

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa
3.2 lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. funduszy celowych, środki z funduszy 0,00 z 0%

strukturalnych)17)

3.3 pozostałe 17) 0,00 Zł 0%

4 Wkładosobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 850,00 z 13,63 %

5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4) 4.585,00 z 100%



3 F' h21), dkl h "deł bllmansowe sro I z mnyc zro pu icznyc
Informacja o tym, czy

wniosek (oferta) Termin rozpatrzenia -
Nazwa organu administracji o przyznanie środków w przypadku wniosków
publicznej lub innej jednostki Kwota środków zosta/(-a) rozpatrzony(-a) (ofert) nierozpatrzonych do

sektora finansów publicznych (w zł) pozytywnie, czy też nie czasu złożenia niniejszej
zosta/( -a) jeszcze oferty
rozpatrzony( -a)

Nie dotyczy - TAKlNIEl) -
Nie dotyczy - TAKlNIE1) -
Nie dotyczy - TAKlNIE1) -
Nie dotyczy - TAKlNIE1) -

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Wstęp na projekcje jest nieodpłatny dla wszystkich. Daje to szansę rozwijania zainteresowań
młodzieży ambitnej, ale niezamożnej, której nierzadko nie stać na regularne korzystanie z oferty kina
komercyjnego (cena biletu ok. 17-24 zł). Również osoby starsze, o niskich dochodach często nie mają
możliwości korzystania z komercyjnych propozycji kulturalnych, dlatego nasze projekcje cieszą się coraz
większym zainteresowaniem również wśród odbiorców z tej grupy wiekowej.

Dla młodzieży zainteresowanej w przyszłości studiowaniem na kierunkach filmowych udział
w cyklicznych wykładach, prowadzonych przez dyplomowanego filmoznawcę jest szansą na pogłębienie
wiedzy i zdobycie pierwszych doświadczeń.

Regularne prowadzenie projekcji i spotkań przez profesjonalistę pozwala na pojawianie się
autentycznie owocnych dyskusji i skupienie się wokół prowadzącego osób świadomie wybierających tę
dziedzinę kultury.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneQo22)

l) Filmoznawca
2) Pracownik biurowy - promocja, obsługa administracyjna
3) Wolontariusze

Wszystkie osoby merytoryczne posiadają wykształcenie wyższe oraz odpowiednie kwalifikacje
i umiejętności, potrzebne do prowadzenia spotkań i zajęć z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

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

Rzeczowy wkład:

l. Sala wielofunkcyjna, klimatyzowana, wyposażona w profesjonalne, stacjonarne nagłośnienie
oraz zestaw kina domowego i projektor multimedialny, ekran oraz kamerę cyfrową.
2. Pomieszczenia biurowe (sekretariat, księgowość), wyposażone w sprzęt biurowy (komputer,
drukarki, kserokopiarka, skaner, telefony, faks).

Budynek jest w pełni przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych (dźwig, węzły
sanitarne, podjazdy).



3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań
realizowane b we ws ół rac z administraci ubliczn

W roku 2013 KANA otrzymała dotacje:

11z Wydziału Kultury i Sztuki na realizację zadania: "Sosnowieckie Spotkania Międzykulturowe"
w okresie od 28.02.2013 r. do 15.12.2013 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

21 z Wydziału Kultury i Sztuki na realizację zadań: "Cykl odrębnych projektów związanych z filmem
i kulturą" w okresie od 28.02.2013 r. do 15.12.2013 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

31 z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania "Wsparcie codziennej
egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich
większej mobilności" w okresie 21.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z
umową do dnia 30.01.2014 r.

W roku 2012 KANA otrzymała dotacje:

11z Wydziału Kultury i Sztuki na realizację zadania: "Afryka, Azja, Ameryka - trzy kontynenty -
wielość kultur." w okresie od 18.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z
umową
i w terminie.

21 z Wydziału Kultury i Sztuki na realizację zadań: "Cykl odrębnych projektów związanych z filmem
i kulturą" w okresie od 18.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

31 z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania "Wsparcie codziennej
egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich
większej mobilności" w okresie 19.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z
umową i w terminie.

W roku 2011 KANA otrzymała dotacje:

11z Wydziału Kultury i Sztuki na realizację zadań: "Cykl odrębnych projektów związanych z
filmem, literaturą i kulturą" w okresie od 1.08.2011 r. do 15.12.2011 r. Dotacja została rozliczona
zgodnie z umową i w terminie.

21 z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria
seniorska w dyscyplinie: ćwiczenia siłowe, STEP, BPU, TBC, PILATES, aerobik z TAE-BO, HI-
LOW COMBO, PLASKI BRZUCH, SMUKŁA SYLWETKA, BODY BALL, NORDIC WALKING.
AQUA AEROBIK, ZUMBA" w okresie od 1.08.2011 r. do 15.12.2011 r. Dotacja została rozliczona
zgodnie z umową i w terminie.

3/ z Wydziału Kultury i Sztuki na realizację zadań: "Cykl odrębnych projektów związanych z
filmem, literaturą i kulturą" w okresie od 17.02.2011 r. do 30.06.2011 r. Dotacja została rozliczona
zgodnie z umową i w terminie.

41 z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria
seniorska" w okresie od 17.02.2011 r. do 30.06.2011 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

51 z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania "Wsparcie codziennej
egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich
większej mobilności" w okresie 14.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z
umową i w terminie.
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W roku 2010 KANA otrzymała dotacje:

11z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację projektów: "Letnie
spotkania z filmem", "Jesienne spotkania z filmem", "Miłośnicy X Muzy", "Spotkania autorskie"
w okresie od 01.07.2010 r. do 15.12.2010 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

21 z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadań: "Zimowe
spotkania z filmem", "Wiosenne spotkania z filmem", "Miłośnicy X Muzy", "Spotkania autorskie,
filmowe i literackie" w okresie od 15.02.2010 r. do 30.06.2010 r. Dotacja została rozliczona zgodnie
z umową i w terminie.

31 z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2010 r. w zakresie ćwiczenia siłowe, aerobik,
pilates" w okresie od 10.02.2010 r. do 15.12.2010 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

41 z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 03.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

W roku 2009 KANA otrzymała dotacje:

11z Wydziału Kultury i Sztuki KANA Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania: "Cykl
odrębnych projektów związanych z filmem, literaturą, kultura i teatrem" w okresie
od 15.07.2009 r. do 15.12.2009 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.
21 z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2009 w zakresie fitness, stepu, stretchingu,
aerobiku" w okresie od 01.07.2009 r. do 15.12.2009 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w
terminie.

31 z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2009 r. w zakresie fitness, stepu, stretchingu,
aerobiku" w okresie od 28.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

41 z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadań: "Zimowe
spotkania z filmem", "Wiosenne spotkania z filmem", "Miłośnicy X Muzy", "Spotkania autorskie"
w okresie od 02.02.2009 r. do 30.06.2009 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

51 z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 16.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

W roku 2008 KANA otrzymała dotacje:

11z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację projektów: "Jesienne
spotkania z filmem", "Spotkania autorskie", "Miłośnicy X Muzy", "Wymienialnia książek - między
nami, molami" w okresie od 21.07.2008 r. do 30.11.2008 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z
umową i w terminie.
21 z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2008 r. w zakresie fitness, stepu, stretchingu,
aerobiku" w okresie od 21.07.2008 r. do 15.12.2008 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.



3/ z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację projektów: "Wiosenne
spotkania z filmem, "Miłośnicy X Muzy", w okresie od 06.02.2008 r. do 30.06.2008 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

4/ z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

5/ z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację
zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2008 r. w zakresie fitness, stepu, stretchingu,
aerobiku" w okresie od 23.01.2008 r. do 30.06.2008 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.

W roku 2007 KANA otrzymała dotację:

11 z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu KANA otrzymała dotacje na
realizację projektów "Jesienne spotkania z filmem", "Spotkania miłośników X Muzy", "Wideoteka
klubu DVD" w okresie 08.08.2007 r. do 29.12.2007 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową
i w terminie.
2/ z Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu KANA
otrzymała dotacje Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania "Sportowe szkolenie dzieci
i młodzieży w 2007 r. w zakresie fitness, stepu, stretchingu, aerobiku", w okresie od 04.07.2007 r. do
29.12.2007 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

3/ z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 02.07.2007 r. do 31.12.2007 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

4/ z Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu K na realizację
projektów: "Wiosenne spotkania z filmem", "Spotkania miłośników X Muzy", "Wideoteka klubu
DVD" w okresie 20.02.2007 r. do 29.06.2007 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w
terminie.

5/ z Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2007 r. w zakresie fitness, stepu, stretchingu, aerobiku"
w okresie od 20.02.2007 r. do 29.06.2007 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

6/ z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 09.02.2007 r. do 30.06.2007 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

7/ z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 02.01.2007 r. do 31.01.2007 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

W roku 2006 KANA otrzymała dotację:

11z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na realizację zadania
"Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie
warunków do ich większej mobilności" w okresie od 14.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Dotacja została
rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

2/ z Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w na realizację projektu "Organizacja
Warsztatów dziennikarskich" w okresie 16.08.2006 r. do 31.12.2006 r. Dotacja została rozliczona
z odnie z umow i w terminie.
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4/ z Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego na realizację zadania "Sportowe
szkolenie dzieci i młodzieży w 2006 r. w zakresie fitness, stepu, stretchingu, aerobiku", w okresie
od 27.02.2006 r. do 31.12.2006 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

3/ z Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego na realizację projektu "Cykle spotkań
filmowych w ramach Ambitnego Kina Studyjnego" w okresie 03.03.2006 r. do 31.12.2006 r. Dotacja
została rozliczona zgodnie z umową i w terminie.

4. Informacja, czy oferent/oferenciu 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

Nie przewiduje się korzystania z usług podwykonawców.

Oświadczam, że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy nlepobleranleu opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci" jest/są" związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 17 czerwca 2014 r.;
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 póżn. zm.);

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

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z właściwą ewidencją
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(podpis osoby upoważ ionej
do składania oświadc eń woli

w imieniu oferenta)

Data 6 marca 2014 r.,

Załączniki:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r., Nr 28, poz. 316
2. Dekret erygujący Dyrektora Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA z dn. 3 maja 2011 r.
3. Kserokopia Statutu KANY
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KANY za rok 2012
5. Sprawozdanie finansowe z działalności KANY za rok 2012
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
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18)

19)

20)------
21)

Poświadczenie złożenia oferty25)

URZĄD MIEJSKI." SOSNOWCU
WYDZIAł. KUL TURY I SPORTU

WJiyrr;Io 2014 -03- 06
Adnetacie urzędowe25) ,1
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1) Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lubwięcej zadań publicznych określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
3) Każdyz oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejnioferenci dołączają właściwe pola.
4) 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 stosunkuPaństwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych orazo gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego, uczniowskie klubysportowe, ochotnicze straże pożarne orazinne. Należy zaznaczyćodpowiednią 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 mabyć realizowane w obrębie danej jednostki.
Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
Dotyczyoddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należywypełnić, jeśli zadanie mabyć realizowane
w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczytylko oferty
wspólnej.
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
Opismusi byćspójny 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, liczbaadresatów).
Opiszgodny z kosztorysem.
Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do
rozwiązania problemu społecznego lub złagodzijego negatywne skutki.
Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty,w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
Dotyczyjedynie 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 tymobsługą 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 realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy.
W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimioferentów.

23) Np. lokal,sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimioferentów.
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedyzostał wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.
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