
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

D

.dz .. P?J? I PMsJsce.ziQzenia oferty,
(wypelnia organ administracji pubiicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZ/VDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-6W), O KTORYM(-YCH) MOWA WART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

!OWOLONTARlACIE(Dz. U. z2010r. Nr234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym
(rodzaj zadania publicznego21)

Organizacja konferencji propagujajsej zdrowe obyczaje polapzonej z tradycyjnym spotkaniem wielkanocnym
(tytulzadania publicznego)

wokresieod 16-04-2013 do 16-04-2013

WFORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLiCZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Wojta Gminy Trzydnik Duzy
(organ administracji pubiicznej}

skladana na podstawie przepisow dziatu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferontow1), 3)

1) nazwa: Koto Gospodyh Wiejskich w Rzeczycy Ziemianskiej

2) forma prawna:4)

(D) stowarzyszenie (D) fundacja

(D) koscielna osoba prawna (D) koscielnajednostka organizacyjna

(D) spoldzielnia socjalna (Kl) inna organizacja spoteczna

3) numerw Krajowym Rejestrze Sa^dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

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

5) nrNIP:-nrREGON: -

6) ad res:

miejscowosc: Rzeczyca Ziemiahska ul.: -

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) -

gmina: Trzydnik Duzy powiat:8) krasnicki

wojewodztwo: lubelskie

kod pocztowy: 23-230 poczta: Trzydnik Duzy

7) tel.: 15873 1280faks:-

e-mail: - http:// -

8) numer rachunku bankowego: -

nazwa banku: -

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/Qferentow1):

a) Barbara Baran - przewodniczapa KGW w Rzeczycy Ziemianskiej

b) Anna Nitkiewicz - cztonek KGW w Rzeczycy Ziemianskiej

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

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnieh dotyczapych oferty (imi§ i nazwisko oraz nrtelefonu kontakto-
wego)

Barbara Baran, tel. 15 873 12 80

12) przedmiotdziatalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Kolo Gospodyh Wiejskich w Rzeczycy Ziemianskiej prowadzi dzialalnosc nieodplatna^

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Nie dotyczy



13) jezeli oferent/oferenci' prowadzi/prowadza/ dzialalnosc gospodarczaj

a) numer wpisu do rejestru przedsie.biorcow -

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

II. tnformacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz z przytocze-
niem podstawy prawnej10'

Nie dotyczy

Szczegoiowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie be_dzie polegac na zorganizowaniu konferencji propagujapej zdrowe obyczaje polajDzonej z
tradycyjnym spotkaniem wielkanocnym promujacym beznalogowy styl zycia. Podczas spotkania zostana^
zaprezentowane potrawy regionalne zwia^zane z Wielkanoca^oraz zostanie zorganizowana wystawa
Wielkanocnej Plastyki Obrze_dowej przez Kolo Gospodyn Wiejskich w Rzeczycy Ziemiahskiej.

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

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej - budowanie akceptacji spolecznej dla
postaw abstynenckich i trzezwosciowych.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Mieszkahcy Gminy Trzydnik Duzy - dzieci, mtodziez i dorosli (rodziny) -100 osob.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacfe zadania publicznego,
w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni si§ to do podwyzszenia standardu realizacji zada-

Nie dotyczy



5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oforonci1) otrzymal/otrzymali1 dotacj$ na dofinansowanie
inwestycji zwiqzanych z realizacja^ zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore zostaty dofinansowa-
ne, organu, ktory udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

Nie dotyczy

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Celem zadania jest zorganizowanie tradycyjnego spotkania wielkanocnego promujapego zdrowy,
beznatogowy styl zycia. Poprzez zorganizowanie konferencji propagujapej zdrowe obyczaje podniesie si§
swiadomosc mieszkahcow gminy Trzydnik Duzy - dzieci, mlodziezy, osob dorosfych (rodzin) na temat
zdrowych obyczajow, zwi^kszy si§ stabilnosc i bezpieczehstwo srodowiska rodzinnego, zaciesnia^si§ wi§zi
mi^dzypokoleniowe.

7. Miejsce reatizacji zadania publicznego

Remiza - swietlica Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rzeczycy Ziemiahskiej,

8. Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Konferencja - prelekcja o zdrowych obyczajach.
Prezentacja potraw wielkanocnych promuja^cych zdrowy, tradycyjny i beznaiogowy styl zycia.
Prezentacja Wielkanocnej Plastyki Obrz^dowej - palmy, pisanki, stroiki (technika tradycyjna).
Pocz^stunek dla uczestnikow konferencji.

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane wokresie od 16-04-2013 do 16-04-2013

Poszczegolne dziatania w zakresie
realizowanego zadania

publicznego14'
Prelekcja o zdrowych obyczajch

Prezentacja potraw wielkanocnych
promujqcych zdrowy, tradycyjny i
beznaiogowy styl zycia
Prezentacja palm, pisanek, stroikow
wykonanych tradycyjny technika^
Wyst^py artystyczne

Pocz^stunek dla uczestnikow
konferencji i spotkania wielkanocnego

Terminy realizacji
poszczegolnych dziatah

13:00-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-15:00

15:00-16:00

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za dzialanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego
Czlonek Gminnej Komisji Rozwia^zywania
Problemow Alkoholowych
Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Poprzez zorganizowanie konferencji podniesie si§ swiadomosc mieszkahcow gminy na temat zdrowych
obyczajow, zwi^kszy si§ stabilnosc i bezpieczehstwo rodziny - wiadomosci na temat zdrowego,
beznatogowego stylu zycia, wspolne rodzinne sp^dzanie czasu podczas spotkania promujapego zdrowy i
tradycyjny styl zycia.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl$du na rodzaj kosztow:

Lp.

I

II

III

Rodzaj kosztow16)

Koszty
merytoryczne18)

po stronie Kola Gospodyri
Wiejskich w Rzeczycy
Ziemiahskiej)19):

1) Prelekcja nt. zdrowych
obyczajow i
beznalogowego stylu
zycia

2) Przygotowanie potraw
dla uczestnikow
konferencji i spotkania
wielkanocnego

3) Przygotowanie wystawy
Wielkanocnej Plastyki
Obrz^dowej - palmy,
pisanki, stroiki

Koszty obslugi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenta)™]:

D

2)

Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji
po stronie ... (nazwa
Oferenta)™}:
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Koszt
calkowity

(wzt)

200,00

2 500,00

400,00

z tego
do pokrycia

2 wnioskowanej
dotacji (w zt)

0

2 500,00

0

z tego
z finansowych

srodkow
wtasnych,
srodkow

z innych zrodel,
w tym wpfat

i optat
adresatow

zadania
publicznego17'

(wzl)

0

0

0

Koszt
do pokrycia

z wkladu
osobowego,
w tym pracy
spolecznej
czlonkow

i swia dozen
wolontariuszy

(wzl)

200,00

0

400,00



IV

2)

Ogotem: 3100,00 2 500,00 0 600,00

2. Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wlasne17)

Srodki finansowe z innych zrodel ogotem (srodki finansowe wymienione
wpkt3.1 -3.3)11)

wplaty i optaty adresatow zadania publicznego17'

srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci: dotacje z budzetu
panstwa lub budzetu jednostki samorza^du terytorialnego, funduszy celowych,
srodki z funduszy strukturalnych)17)

pozostate17)

Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna cztonkow)

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1 - 4)

2 500,00 z*

Ozi

Oz*

Ozl

Ozt

Ozf

600,00 z\ 1 00 zt

80,65%

0%

0%

0%

0%

0%

19,35%

100%



3. Finansowe srodki z innych zrodel publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Nie dotyczy

Kwota srodkow
(wzt)

-

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)

o przyznanie srodkow
zostal(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez nie

zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE1)

Termin rozpatrzenia -
w przypadku wnioskow
(ofert) nierozpatrzonych

do czasu ztozenia
niniejszej oferty

-

Uwagi, ktore moga^miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotycz^ce zadania publicznego

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

Prelegent - pracownik sluzby zdrowia.
Zadanie (przygotowanie potraw regionalnych, wystawy Wielkanocnej Plastyki Obrz^dowej i pocz^stunku dla
uczestnikow konferencji) zostanie wykonane nieodplatnie przez czlonkinie Kola Gospodyn Wiejskich w
Rzeczycy Ziemiahskiej.

2. Zasoby rzeczowe ofe re n ta/of o re n to w4) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Oferent dysponuje zasobami rzeczowymi niezb^dnymi do realizacji zadania:
1 - lokal,
2-sprze.tAGD,
3 - materialy dekoracyjne (klosy, zdzbla, kwiaty) do przygotowania palm wielkanocnych i stroikow.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktore
z tych zadah realizowane byly we wspotpracy z administracja^ publicznaj

Koto Gospodyn Wiejskich w Rzeczycy Ziemiahskiej posiada doswiadczenia w realizacji zadah publicznych.
Kilkukrotnie bylo oragnizatorem podobnych przedsi§wzi§c o charakterze interdyscylinarnym, ktorych
wspolorganizatorem byl Urza^d Gminy Trzydnik Duzy, Gminna Komisja Rozwia^zywania Problemow
Alkoholowych.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewidujef-a^ zlecac realizacj^ zadania publicznego w trybie, o ktorym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontaria-
cie

Nie dotyczy



Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie. w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta/

oferentow1);
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) oplat od adresatow zadania;
3) oferent/oferenci1) jest/sa^ zwiazany(-m) niniejsza^ oferty do dnia 16 maja 2013 roku;
4) w zakresie zwia/anym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa-

niem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych te da-
ne dotycza^, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Mr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/oferenci1) sktadaja^cy niniejsza^ oferty nie zalega(-jaJ/zalega(-jaJ1) z oplacaniem naleznosci z tytutu
zobowiazah podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoteczne1);

6) dane okreslone w cz^sci I niniejszej oferty sa^ zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wtasciwa^ ewiden-
cj^1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatapznikach informacje sa^ zgodne z aktuainym stanem prawnym i faktycz-
nym.

(podpis osoby upowaznionej
iub podpisy osob upowaznionych

do skladania oswiadczeri woli w imieniu
oferenta/oferentow1')

Data 25-03-2013

Zata^czniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru Iub ewidencji24).
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajqcych oferty wspolna^ niz wynikaja^cy

z Krajowego Rejestru Sa^dowego Iub innego wtesciwego rejestru - dokument potwierdzajapy upowaznienie
do dziatania w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urze_dowe25)



1) Niepotrzebne skreslic.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadari publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

falnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferentow skJadaja_cych ofert§ wspolna^ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci doia^czaja, wlasciwe pola.
4) Forma prawna oznacza form? dziatelnosci organizacji pozarza^dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslona^ na

podstawie obowia.zuja_cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne dziatej3.ce na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-
sunku Panstwa do innych kosciotow i zwia^zkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli
ich cele statutowe obejmuja, prowadzenie dziatelnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra-
ze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia_ form§ lub wpisac inna .̂

5> Podac nazwe. wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowia^zkowe. Nalezy wypelnic, jezeli zadanie publicz-

ne proponowane do reaiizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki.
8) Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypetnic, jesli zadanie ma

bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslic, czy podstawa^ 53. zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy

tylko oferty wspolnej.
11) Wypeinic tylko w przypadku ubiegania sie. o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac doWadny po-

dziai dziaiari w ramach reaiizacji zadania publicznego mie.dzy skladaja^cymi ofert? wspolna,.
13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpocz§cia i zakohczenia poszczegolnych dziaiari oraz liczbowe okreslenie

skali dziatari planowanych przy reaiizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesî cznie, liczba adresatow).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda_ trwate oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczy-

ni si^ do rozwia_zania problemu spolecznego lub zfagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane kosziy, w szczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeh.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwia^zane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dofa_czaja_do tabeli informacj^ o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszty zwia_zane z obsluga, i administracja. realizowanego zadania, ktore zwia_zane sa_ z wykonywaniem

dziatari o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, wtym obstuga^finansowaj prawna.projektu.
21) Wype)nienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16 ramowego wzoru

umowy, stanowia^cego zal^cznik nr 2 do rozporza^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza^cych reaiizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania reaiizacji zadania publicznego.

221 Informacje o kwalifikacjach osob, ktore beda. zatrudnione przy reaiizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolon-
tariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzajdkowac zasoby kadrowe do dysponuja^cych nimi oferentow.

23) Np. lokal, sprzet, materiafy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporza_dkowac zasoby rzeczowe do dysponuja^cych
nimi oferentow.

24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
25) Wypelnia organ administracji publicznej.


