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Data i miejsce złoŻenia oferty
(w1pełnia orgarr administracji publicmej )

0FERTłoFERTA WSPoLNA' )

ORGANIZACJI PozARZĄDovrEJ(_YCHyPoDMIoTU(_ow), o KT0RYM(_YCH) MoWA w ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWETNIA 2003 r. }DZIAł-ALNoŚCI PoZYTKU PUBLICZNEGo

I O WOLONTARIACIE (Dz. IJ, z2AI0 r. Nr 234, poz. 1536)r),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kulturą sztuką ochrona dobr kultury i dziedzictwa narodowego
wrazz działalnością wspomagajacą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

(rodzaj zadania publicznego?))

JARMARK BoŻoNARoDzENIowY w ŁĄCZNIKU 2014

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.10.2014 do Żo.l2.Żo14

W FORMIE
POWIEMENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGo^ń/SPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGOl)

PRZEZ
Z^RZĄD PoWIATU PRUDMCKIEG0

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przępisów działu II rozdziału 2 ustarvy- z dnia 24 kwietria 2003 r
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówr)' 3)

1) nazwa: STOWARZYSZENIE oDNowY wSI ŁĄCZNIK

2) forma prawna:o)

(X)stowarzyszenie ( )fundacja
( ) kościelna osoba pfilwrra ( ) kościelna jednostka organizacyjna
( )społdzielniasocjalna ( )funa

3) numer w KĄowym Rejestrze Sądowym, w inn-vm rejestrze lub ervidencji:s)

KRS 0000242385

4) data wpisu' Ąestracji lub utworzenia:ó) 28'09.2005r

5)nrNIP: 7551860506 nTREGON; 1600525i8

6) adres:
miejscowość: ŁĄCZNIK ut.: ŚwtpRCZEwsKIEGo 30LoK'1'\v dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:1)
gmina: BIAŁA powiat:8) PRUDNICKI
województwo: OPOLSKIE
kod pocztowy: 48-2Ż0 poczta: ŁĄCZNIK

7) tel.: 6a0ŻŻl296 faks: 7714387679 (grzecznościowo: Urąd Miasta Biała)

e-mail: dmalek@)onet.eu hnp:// www.lacznik.com.pl

8) numer rachunku bankowego: 87 8903 0002 9001 0018 0500 0001
nazwa banku: BANK SPOŁDZIELCff W BIAŁEJ

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania ofererrta/oferentówl):
a) MAŁEK DoRoTA
b) M0SZCZEŃSKA MARIA
c) LATUS IZABELA
d) PTENTKA rWONA
ę) MISZIJDA ŁUKASZ

10) n^zwa' adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którr.rn mowa w ofercie:g)

l1) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

MARIA MoSZCzEŃsKA 78l 995 478 lub77l437 63 80

12) przedmiot działalności pozytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pozytku publicznego _ do 2013r głównie u'zakresie:
działalności wspomagającej rozwoj wspólnot i społecmości lokalnych
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
działalności na rzeczosób w wieku emerytalnym
turystyki i krajomawstwa
promocji i organizacji wolontariatu



b) działalnośc odpłatna pożytku publicznego - nie bvła realizowarra do końca 20l3r

13) jeżeli oferent/oferencil) prowadzi/prowadząl) działalność gospodarcą: nie prowadzi
a) numer wpisu do Ęestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalności gospodarczej

nle

il. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z prrytoczeniem podstawy prawnej 10)

Stowarzyszenie reprezentujeZarąd wg. zasad Statutu i zapisu w KRS, amianowicię:
- w zakresię zaciąganiazobou,iązań _ wylnagany współudział dwóch członków ZarąduŁączńe,
- w- pozostał}.ryn zakresie - wystarczy podpis jednego członka Zarądu

III. Szczególowy zakres rz€czowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1 Krótka charakterystyka zadatńa publicznego

2. Ęis potrzeb wskazujący'ch na konieczność w-vkonarria zadania publicznego' opis ich przlczyn orut
skutków

Zadante ma charakter przedświątecznego spotkania lokalnej społeczności z terenu Gminy Biała ... i nie
tylko, bo jest imprezą dostępną dla rł,są.stkich, bez ograniczeń (bo zaproszenie ogłoszone będzie w
lntemecie i Tygodniku Prudnickim oraz na afiszaĄ w nastrojowo udekorowanej hali sportowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.

Plarrowana na grudzień 2014r impreza prezentować będzie dorobek arrystyczny miejscowych
w1'konawółv, w Ęm - wychowanków wlw Zespofu (od przedszkolaków po młodziez gimnazjalą) oraz
dorosĘch twórców amatorów - nie Ęlko w występach scenicznych, ale równięz w prezentacjach
konkursowych (i nie tylko) prac plasrycanych, kulinarnych, fotograficznych, literackich ltp.).
otwarry będzie dostęp do prezentacji osiągnięć zgłoszonych artystów z całego regionu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sprawdzonej juz w 2013r parurerskiej rvspoĘracy Storvarzyszenia
odnowy'Wsi Łącmik fiako koordynatora zadałia publicznego i zleceniodawcy usług zewnętrmych oraz
wolorrtariatu) z Dy'rekcją i Radą Rodzicor.v Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku (ako
bezpośredniego organizatora r.varunków technicznych i dekoracji oraz programu arry$ycznego swych
wychowanków)

W programie imprezy elementem to\.varzyszącp, acz niezbędnym dla atrrrosfery przedświątecznej, są
starannię r,rykonane w drewnie i oświętlone lampkami, sĘ'lorł'e stoiska z rękodziełem i usługami
okołicznościowłtni w dvspozvcii Radv Rodziców ZSP.

Bezpośrednim bodźcem wykonania nin. zadania publicmego jest sukces ubiegłorocznego,,Jarmarku
Bozonarodzeniowego w Łączniku". Zorgalizowany on został (z dofinansowaniem w ramach PRow 2007-
20}3) jako kont5muacja tradycji gimnazjałnych spotkań ,jasełkowy'ch", lecz stał się operacją pilotażouą
przedswiątecmych spo&ań lokalnych na tak dużą skalę, dzięki aktualnie bardzo dobr1łn warunkom
Iokalow1m w nowej hali sportowej ZSP w Łącmiku,

Przedsięw'zięcie okazało się odpowiadać odczuwalnej tu społecznej potrzebie przeniesienia tradycji
jarmarkóu'bożonarodzeniowych również w warunki wiejskie (aspelłt ten podkreślał bezpośredni reportaż z
imprezy w TVP opole w dniu 08.12.2013r). odsuwąąc bowiem na boczne tory efekr komercyjny
jarmarków tego typu' mogą zapewnić aktyw'izację twórcą i radosnę przeżycia spotkan wielu setek
zadowolonych jej uczesurików w wielopokoleniowych grupach rodzinnych, sąsiedzkich czy przyjacielskich.

Skutkiem nin.oferty jest'tłyzwolona w głównych organizatorach i licznych wolontariuszach - chęc
kontynuacji tej tradycji, z wykorzystarriem zdob1tego doświadczenia i zgromadzonych juz zasobów

icznvch oraz realne szanse na wńoqacenię wwosazenia szkołv i ofertv dla dobra mieiscowvch dzieci



3. opis grup adresatóW zadania publicznego

Do pierwszego kęgu odbiorców docelowych,,Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łączniku'' nalęźY ponad
3000 mieszkanców wiosek objętych zasięgiem tery.torialnym Zespofu Szkolno-Przedszko|nego w Łączniku.

Mieszkańcy tych wiosek - w {łn największych w gminie' tj'Łącaika,Pogórza i Chrzelic - są najbardziej
oddaleni od centrów kulturalnych gminy Biała i powiatu prudnickiego, co - w rł'arunkach starzejącego się
społeczeństwa i jego malejącej siĘ nabyrruczej _ ogranicza dostępność do bezpłatrej lub taniej oferty
kulfura]nej w miastach (niebagatelne koszty dojazdor.v i niedostępność publicznego na powroty zimprez
weekendowych w naszym powiecie).
Z drugiej strony, okoliczności te sqrrnuĘą wyzrvalanie oddolnej inĘaĘwy dla zapewnienia mieszkańcom
imprez kulturalnych i rekreacyjnych, które wielokrotnie mają zasięg wykraczający poza obręb okolicznych
wiosęk (w ub.roku _ oprócz Jarmarku równięż gminne dożpki z udziałem amatorskich chórów zŁącmłka
i Chrzelic, oraz lokalnych wokalistów (np.zespół ARIAM z Chrzelic) lub pojedynczych muzyków.

W kręgu dalszych adresatów zadania publicznego jest społecmość powiatu prudnickiego i regionu oraz -
w szers4/m zakresie - równiez zaproszeni goście (więzy rodzinno-prz1'jacielskie), osoby zaangażowane
jako wykonawcy programu artystycznego (ostatrio ekipa eventowa Stowarzyszenia SORONTAR z
Głogowka i kapela rockowa OUTERS z Prudnika) oraz jednostki zainteresowane prezentacją swej oferty na
stoiskach i w

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji
w szczególności ze wskazanięm, w_ jaki sposób
zadaniall)

inweĘvcj i związanych z rcalizacją zańanla publicznego,
ptrycąmi się to do podwyzszenia standardu realizacji

Nie dotyczy

5. Informacj a, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrąrmaŁotrąmalil) dotację na dofinansowanie
inwestycji związanvch zrealizacjązadatliapublicmego z podaniem inwest1'cji, które zostaĘ dofinansowane,
organu, ktory udzielił dofinansowania. oraz daty otrzymania dotaciill)

Nie dotyczy

6. Z*ładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Jednym z głównych celów-imprezy jest promocja naszej wioski, gminy i powiatu - atalrże indywidualnych
talentów - paptzęz prezentację dorobku kulnrralnego i kulinamego mieszkańców (na ubiegłoroczn1łn
Jarmarku oprócz gazet lokalnych gościliśmy w transmisji na zyrro Telewizję Regionalną z Ęola, co
w1'raź;ało uznanie dla zainteresowania impreą i jej organizatorów).
Z zalażęniapromujemy nie tylko talenĘ dzieci i młodzieży, ale równiez efekty pracy arrystycznej seniorów
(u,Ą,łn członków chórów oraz podopiecznych DPS)

Dla społeczrości łokalnej istotre znaczelie ma fakt akĘ"włrego i bezinteresorvnego zaangąźowania dużej
liczby mieszkańców skupionych wokół rózrych organizacji * w tym miejscowej Rady Rodziców ZSP,
Rady Sołeckiej, straźaków-ochotrików, Koła TSKN, parafialnego Caritas - narzecz integracji lokalnei
poptzez atrakc5,jne, wspólne spędzanie wolnego czasu ni} przygotowaniach i konsumowaniu efęktów pracy.

Nie bez znaczęnia dla zadania publicznego tego typu jest ułatwienie mieszkańcom wiosek nabycia na
miejscu oryginalnych wyrobów rękodzieła na świąteczne prezenty lub ozdoby domu (np. stroiki, ozdoby
choinkowe i kartki świąteczne, a nawet zestawy w1pieków) - po atrakcyjnych cenach, z zamiarem
kszlahowania w ten sposób kultury odchodzenia od komercyjnego natłoku niegustownych wyrobów
masowych (tzw. chińsz czy zrry\.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zarórpno prace przygotowawczę, jak i impreza główna oraz towarzysące ,,Jarmarku Bozonarodzeniowego
w Łącmiku 2014" odbędą się w hali sportor,vej przy Zespolę Szkolno-Przedszkolnym r.v Łączniku, na

terenie wokół ul. Fab oraz na sąsiedn im boisku



sportow}m (Wiejskie Centrum Sporfu i Rekreacjł przy ul. Sportowej
To miejsce bowiem spotkało się z aprobaą uczęstników ubiegłorocznej imprezy jako zapewniające
korzystanie w jednym miejscu z pełnej oferty imprezy w komfortowych warunkach lokalowych.

Niektóre prace przygotowawcze będą się odb5,rvać również w budynku gimnazjalnym przy ul.
Ś*l iego nr 79 - w'tr,rm równreż w tarn Śrvietlicv Wiei skiei

8. opis poszczegółnych działan w zakresie realizacji zadarńapublicmegol2)

Zadana,,Jarmark Bozonarodzeniowy w Łączniku 2014" obejmuje naĘpujące działania :

I. w zakresie mer!'torycznyn:
l) wynajem Sceny wTaz z morrtaŻem i demontażem oraz jej dekoracją (GCK zLttbr4ł oferor,r'ało
odpowiednią scęnę o wymiarach 7,5*6* 1,5 m za 1500 zł);
Ż) zaangzrżowartie młodzieżoxrych wykonawców programu ,,Na świąteczną nutę'' - w tym: mini recitali
(klasyczne i rozrywkowe) oraz wspólnego kolędowania w oparciu o zakupiony zestaw płyt karaoke
3) poczęstunek dla wykonawców i gości organizatorów (KGw Chrzelicę przygotuje porcje pierogów z

kubkiem barszczu dla młodziezy i dorosĘcĘ a Rada Rodziców-ZsP _ ciasta z napojem dla dzieci)
4) prorvadzenie imprezy oraz Ery illub konkursy (zaangażowanie spraw&onego wielokrotrie

konferansjeta arat zakup materiałółl'i nagród dla uczęstników i/lub laureatów konkursów)
5) wy'stępy zbiorowe uczniów oraz zespo}ów lokalnych (nakład pracy kierownikÓw zespołów

na przygotowanie programórv orau ew. koszty dojazdu
6) nagłośnienie hali (udostępnienie sprzętu oraz wolontańuszy oferenta)
7) atrakcje towarzyszące z aktualnej ofert-v Stowarzyszenia lub agencji eventowej z Głogówka
8) stoiska Jarmarku (przygotowanie sty'lowych stoisk oraz ich ilumirracja i rł'5posażenie techniczne)

il. w zakresie obsługi:
1) przygotow-anie i prorvadzenie dokumentacji mer}torycznej (nakład pracy koordynatora oferenta)
2) obsługa finansowo-księgowa zadania (zaangażowatie księgowej ze strony oferenta)
3) ubezpieczenie OC Oferenta
4) zabezpieczenie uczestników imprezy ptzez oferenta (ochrona frzvczna, nadzór plpoż', opieka

medyczna, punkt informacyjny)
5) udostępnienie hali, terenu i mediów oraz ich przygotowanie do imprezy i uporządkowanie po jej

zamknięciu -

m. w zakresie wl,posazenia i promocji
1) zakup (l/3 powierzchni hali) i wynajem (Żl3 pawierzchni) w1'kładziny przemysłowej oraz jej

rozłożenie i zwinięcie
2) ogłoszenia o imprezie w prasie lokalnej. na afiszach i zaproszeniach

9. Flarmonograml3)

Zadarl.ę publiczne realizowane w okresie od 15.10.2014 do 20.l2.Ż0I4

Poszczególn e działania w zakres ie
realizowanego zadania

publicznegora)

Terminy realizacii
Poszczególnych działan

oferent lułl inny podmiot
odpowiedzialnv

zadzialarue w zakresie
realizowanego

zadania publiczneso
I.l. Wprajem sceny
I.2. Wykonawcy i podkład
karaoke oraz dobór programu

,Na świąteczną nutę''
I.3. Poczęstunek
wykonawców i gości
I.4. Konferansjerka&onkursy
l'5. Program uczniórv i

zespołów lokalnych
I.6. Nagłośnienie hali
I'7. Atrakcie towarz\'szące

05'12. - 08.LŻ.20I4

15.11- 07"t2.20r4

0Ż'L2._ 07.I2.Ż0l4
20.11. - 07.12.Ż01"4

15.10. - 07.12.2014
06 12. - 07.122014
07 .I2. ŻaL4

Oferent / Partner

ofęrent

Oforent / Par&rer
Oferent I Partner

Partner
Oferent
oferęnt / Partner



I.8. StoiskaJarmarku | 0l.12. -07.|Ż'2014 | Parrner

II.l. Dokumentacja
meĄĄoryczna I l5.l0. -Ż0.lŻ.Ż0l4 | oferent
1I.2. Obstuga finansowo- | Iksięgowa Il5.l0-20.lŻ.20l4 loferent
II.3. Ubezpieczenie oC | 0l 12. - 3L.LŻ.20I4 Oferent
1I.4. Zabezpieczenie
uczestnikóvr' imprezy I ol.lz.zol+ ofęrent
II.5. Udostępnienie hali i
terenu l05.12-08.12'20|4 lParnręr

ilI.1. Wy*ładzinanahalę | 05.12 - 08.12.2014 Parnręr / ofęrent
III.2. Promocjazadania | 02.11 - 5.I2.20f4 Oferent

l 0. Zakładane rezultaty realizacji zadaniapublicznegols)

Realizując w 20I4r Jarmark Bozonarodzeniowy w Łączniku zakładamy:
- dostarczenie ok. 1000 mieszkańcom subregionu atrakcyjnej, formy wJpełnienia monotonnego dla
niektórych zycia wiejskiego, a Ęm samym - oddalenie jego niepoądanych następstw jak: alkoholizm
bezrobotnych, samotność seniorów, poczucie tzw. eurosieroctwa dzieci osób zatrudnionych zagrarricą rtp ;

- oderwanie rodzin akĘłvnych zawodowo - prąmajmniej raz w roku - od przedświątecznej gońtwy po
cęntrach handlowy'ch;
- podtrzyrranie tradycji otwartych spotkań przedśrviątecznych' oferujących kultura]ne spędzenie czasu w
świątecznym klimacie' w formach dostosowanych do wszystkich grup wiekowych i róznych zainteresowań

efektem powi ności do spełnianizolvanle h

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzai kosztórv:

Lp Rodzaj kosztów'o]
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(kol.7+kol.8)

z tego do
pokrycia z

urioskowanej
dotacji
(w zł)

ztego z
finansowych

środków
własnych,
środków z

innych źIódeł,
wrymwpłat

i opłat
adresatów

zadania
publicmegolT)

(w zł)

Kosa do
pokrycia
z wkładu

osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków

i śq"iadczeń
wolontariusąl

(w zł)

(+ r.ł'kład
rzeczorw)

I Koszty merytoryczne'
po stronie Stowarzyszenia
odnowy Wsi Łącznik (nazwa
Oferentalle)'
l) w-ynajem sceny \,vraz
monta'Źem i demontażem (a)
i jej dekoracja świąteczna (b)
2) podkład karaoke (a) oraz
r,r,ykonawcy i prowadzen ie
programu,,Na świąteczną
nutę''
3) poczęstunek dla dzieci (a)
oraz wykonawców i gości (b)
4) mateńĄ do konkusów (a)
oruzwarsrtaty przed- (b)

a)l
b)l

a)1
b)5

a)1
b)l

a)l
b)2
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0

400,00

400,00
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800,00

300,00

0

0

400,00



5) występy uczniów i
zespołów lokalnych
ó) nagłośnienie hali
7) atrakcj e towarzysące

8) wykonanie stoisk Jarmarku
tj.mateńaĘ (a)+robocizra (b)

10

I

n

a)l
b)2

1000

ł!00

500

100
500

Wp

Wp

Uolp

Up
Wp

0

0

1000,00

100,00

0

0

500,00

0

0

0

500,00

100,00

1000,00

400,00

0

500,00

il Koszty obsługi''] zadann
publicznego, w Ęm koszty
administracyjne po stronie
Stowarzyszenia Odnowy Wsi
Łącznik (nazua ofererrta)l9):
l) obsługa meryt'oryczna
(koordynatod
2) obsługa finansowa
3) ubezpieczenie OC
4) zab ezpieczenie imprezy :

ochrona (a), punkt medyczny
(b), plpoż + punld inform.(c)
5) udostępnienie hali i terenu

1

I
I

a)l
b)l
c)2

I

500

300
250

740
160
160

600

Uo

u/w
Uo

Uo
Uo
Wo

Up

0

100,00
250,00

900,00

0

0

0,00
0

900,00

0

0

100,00
250,00

0

0

500,00

200,00
0,00

320,00

600,00

u Inne koszty, w tym koszĘ
wyposażenia i promocji
po stronie Stowarzyszenia
odnowy Wsi Łączrik (nazwa
Oferenta)1e):
1) zakup wykładzlny (a) oraz
w1pożyczenie, transport i

robocizna (b)
2) promocja imprezy: w
prasie lokalnej (a) oraz na
afiszach (b) i zaproszenia (c)

a)
200
b)2

a)1
b)1
c)1

30
200

500
2AA
100

mZl
Up

Uo
Uo
Wo

6000,00

700,00

:900,00

500,00

1000,00

200,00

400,00

100,00

IV osółem: x X 19470,00 l0 000-00 4 750.00 4 7Ż0.00

2. Przewidywane źródła finansowania zadaria publicznego

I Wnioskowana kwota dotaci i 10 000.00 zł 5t%
2 Srodki finansowe własne" 1 150,00 zł 6 o/o

3
Srodki finansowe z inn1'ch źródeł ogołem (środki finansowe
wvmienione w okt 3.1-3.3)11) 3 600,00 zł L9%

3.1 woław i oołatv adresatów zadaniaoubliczneso" 0_00 zł 0.00 %

3.Ż
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu panstwa lub bulżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych' środki z funduszy strukruralnych)lą 0.00 zł 0.00 %

J.J pozostałe|/) 3 600_002ł 19^00 %

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontańusry ipraca społeczna
członków) 4 750.00 zl 24%



5 l osółem (środki wrłnienione w nkt l_4 19 470'00 zł l 100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych2l)

Nazwa organu
administracj i publicarej

lub innej jednostki
sektora finansów

publicznych

Kwota środków (w zł)

Informacja o Ęrm, cz-v
wniosek (oferta) o

przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-
a) pozytyvrrue, czy też
nie został(-a)jeszcze

rozpatrzonv(-a)

Termin rozpatrzenia -
w prą,padku wniosków
(ofert) nierozpatrzonl'ch

do czasu złożęnia
niniejszej oferty

TAKA{IE')
TAK/AIIE']
TAK/NIE']
TAK/NIE,)

Uwagi, które mogą mteć znaczęnie przy ocęnie kosztorysu:

Znaczenie zastosowanlch synboli jako jednostki miar w kosaorysie:
Uo _wg.umowy/zleceniaodpłatnego,

Up - wg.ustaleń umowy parnrerskiei
U^M - częściowo wg. umowy odpłatrej a częściowo w ramach wolontariatu oferenta lub Parbrera,
Wp - wolontariat ze strony Partnera
Wo - wolontariat ze strony Oferenta

V. Inne wybrane informacje doĘczące zadania publicznego

L Zasoby kadrowe przewidyrrane do wykorzystania przy'realizacji zadania publicznegoz2)

Zarowno Stowarzyszenie (ako oferent), jak i Zespoł Szkolno-Przedszkolny z Dyreltorem na czele otaz ze
swą RaĘ Rodziców (|ako Partrreruy zadania) dysponują łączrie wykwalifikowaną kadrą wolorrtariuszy
(większość z wykształceniem wyzszym)' sprawdzoną ostatrio w realizacji podobnych imprez lokalnyrh.

obsada kluczorłych funkcji ('p.w. efeknr końcowego nin. zadania publicznego) tj. koordynatorów działań"
przedstawia się następująco :

1) nadzór nad całoksztahem tj. dokumentacją i wkładem z ramienia Stowarzyszenia oraz
angazorvaniem w1'konawców zewnętrznych: Maria Moszczeńska - członekZarądu i radna
biezącej kadencji Rady Miejskiej rv Białej' emerytka. Jest przeszkolona w działalności III sektora
w środowisku rviejskim i legitynruje się doś'r,viadczeniem w pisaniu wniosków oraz kierowaniu i
rozliczaniu dwóch projektórł'rv ramach PRow (wpłynęła już do Stowarzyszenia dotacja z
pierwszego, zaNlga:żowanaw całości do sfinansowania drugiego _ tj. ubĘłorocznego Jarmarku
Bozonarodzeniowego w Łączńku) - wspóĘraca z Prezesem Stowarzyszenia, p. DoroĘ Małek;

Ż) nadzór nad wkładem partrrerskim z ramienia ZSP i Rady Rodziców oraz udostępniarrie stoisk _
D1rektor ZSP p. Janusz Siarro i Cźonek Zatą&l Powiatu Prudnickiego, perlagog z
doświadczeniem w działalności III sektora rv środowisku wiejskim oraz w orgarrizacji imprez
masow1ch w n/gminie _ wspóĘraca z Zasąpcą p.Agnieszką Kuzak (ZsP), koord1nującą program
młodzieży gimnazjalnej ;

3) księgowa Stowar4,szenia (qnrr sam)rm' rozliczająca zadanie) aZataaemakt1'wistka Rady Rodziców
_ p. Izabela Latus (oWŁ) - prowadąca biuro rachunkowe z certvfikatem zawodowym;
w zakresie konkursów oraz występów przedszkolaków - Agnieszka Kuzak _ vice dy'rektor (ZSP)
w zakresie prac dekoracyjny'ch _ Bogusława Szczepaniak _ kierownik świetlicy (ZSP);
w zakresie rłystępów uczniórv szkoĘ podstawowej oraz chóru DFK z Ącznikai zespołów GCK
p. Iwona Siano (ZSP);
w zakresie nagłośnienia i wizualizacji - Łukasz Małek (owŁ)
rv zakresie prowadzenia imprezy z aktyrł'izacją widowni _ Joachim Kosz (oWŁ) instruktor GCK

Generalnie do r'vspóĘracy przy organzacji zadania rvłączy się społecznie większość z ok.40 pracownikor,v
ZSP - zarówno nauczyciele jak i pracownicy obsługi i administracji - orazkilkunastu członków
Stowarzyszenia (oWŁ).

4\
s)
6)

7)
8)



Ż. Zasaby rzeczowe oferenta1oferentów1) przer'vid1rvane do wykorzystania przy realizacji zadanił3)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, jako zarzĄca mienia gminnego w dyspozycji jednostki
oświatowej w Łączniku, do realizacji wnioskolvanego zadania publiczrego udostępni następujące zasoby
rzeczowe:
- halę sportową z niektóry.rni pomieszczeniami jej zaplecza (sarritariaty, szafuie' magazyn ip') oraz
przyległym teręnerĄ
-łącza mediów oraz sprzęt niezbędny do podłączenia przewidyranych instalacji dodatkowych i urądzeń"
- w5posażenie w stoły i krzęsła (w ustalon1łn zakresie).

Prezęs Stowarzyszenia _ a zarazem Sołtys jako dysponent pozostalego mienia gminnego w Łączriku.
udostępni:
- z majątku odnowy Wsi Łączrrik: sprzęt nagłaśniający, drobne urządzenia AGD (ekspres, czajnik) i
naczyria z w1posażenia świetlicy jak równiez laptop z drukarką oraz rzutrik i ekran multimedialny;
- z majątku gminnego w świetlicv i na boisku: krzesła ze świetlicy oraz ławo_stoĘ i namiot biesiadny w
miarę potrzeby.

3. DoĘchczasowę doświadczenia rv realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze v'skazaniem, które
zĘch za'nań realizowane byĘ we wspóĘracy z administracją publiczną)

Stowarzyszenie nie realizowało dotychczas zadań w'trybie wspoĘracy z administracją publiczną w oparciu
o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietńa 2003r o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

Jesteśmy nalomiast juz 3-krotnyn beneficjentem (na kwotę Łącznąok.20'000 zł) dofinansowania ze
środków unijnych EFRow rozdysponowanych przezUrąd Marszałkowski Wojewódzrrva opolskiego
(z 2 projektów lvpłynęły już dotacje, wykorzystane na prefinansowanie 3-go projektu, lrtórego rvniosek o
płahrość będzie złożany do końca sqlcznia br) W sĘczniu 20I4r został złożony 4-ty wniosek o
dofinansowanie z EFROW. Niezalezńe od tego, jako Stowarzyszenie jesteśmy beneficjentami 3 rłniosków
(ostatrie 3 lata) o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała - głównie
wykorzystanych na remont i wyposazeńe świetlicy wiejskiej oraz Wiejskiego centrum Sportu i Rekreacji w
Łączriku.

Korzystaliśmy rówtiez ze wsparcia merytorycznego (szkolenia i warsztaty) w ramach kilku programów
unijnych.

Najważniejsz1łn doświadczeniem w zadarriu podobnego rodzaju jest udany Jąrmark Bozonarodzeniowy z
8 grudnia 2013r. Z projektów otrvartych dla mniejszej liczby uczęstników są: regularne w sezonie lętnim od
2010r rodzinne w}?rawy rowerowe po okolicznych wioskach i Borach Niemodlińskich, kurs komputerowy
dla mieszkańców 45+, biesiady z okazji Dnia Kobiet (8.03. oraz 15'10).

4. Informacj a, czy oferent/oferencil) przewiduję(-ą) zfecać realizację zadania publicznego w trybie, o ktoĄłn
mowa w art.16 ust. 7 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 r' o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

Nie przewiduje podzleceĄ tylko wspólną realizację na mocy rrmowy partn€rskiej z drna7 sĘcznta20I4t

oświadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie &iałalności poz1tku publicznego
oferenta/ofęrentów t ) 

;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobierarriel) opłat od adresatów zadania;
3) ofererrt/oferencil) jest/są') związany(-ni) niniejsząofertądo dnia ........30.04.2014r;
4) w zakresie związanyn z otwartym konkursem ofert, w Ęm z gromadzenięm, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych' a takze wprowadzaniem ich do systemów informaĘlcznych, osoby,



których te dane doĘcą, złożyĘ stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz' U' z2a02 r. Nr 101, poz.926, zpóżn. an.\;
5) oferenVoferencil) składający niniejszą ofertę nie alega(-ją\/?3tega1ią;') z opłacaniem naleź:rości z Ę.tułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społecznel);
ó) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądorłym/właściwą
ewidencją1);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załączrlikach informacje są zgodne z aktualn5rm stanem prawnym
i fakry'cznym. p'bŁEz*s

Stgwarzyssen b QĄgwy wsi łacznir

' 
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Data 27.0L2014r

ZaŁącmikł
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego Ęestru lub ewidencji2a).
2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składając1ch ofertę wspólną niz
wynikający z Kłajowego Rejestru Sądorł'ego lub innego właściwego Ąestru - dokumęnt potr.vierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
3. Kopia Statutu Stowarz.vszenia odnowy Wsi Łącznik
4. Sprawozdania finansowe za 201l i 20IŻr t ly1Łł4r'yJ'ni lo )o12,

5. oświadczęnie o braku zajęć komorniczych wobóc Stowarzyszenia oraz braku zategłości w płatnościach na
rzecz ZUS i US
6. oświadczenie o zgodnym z umową rłykorzystaniu dotacji przyznanych w ciągu ostabich 3 lat oraz
prawidłowy'rn ich rozliczeniu -..,

7) Umowa partnerska z dnia W..ol.zolą
8) oświadczenie o wysĘpieniu do KRS o uwierzytelnienie Statutu - z załącanikiem

Poświadczeńe złozenia oferfv25)

1 Niepotrzebne skreślić.

' Rodzaiem zadanajest jedno lub więcej zadań publicmych określonych w art. 4 ustawy z rlnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie.

] razoy z oferentów składających ofertę wspolną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dałączająwłaściwe pola.
o Forma prarvna oznacza formę działalności organizacji pozarządorvej, podmiofu' jednos&i organńryjnej określoną na
podstawie obowiąĄących prząisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacfine dziŃające na podstawie przepisow o stosunku Państwa do Kościoła Katolicłiego w Rzecz1pospolĘ
Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kościolów i zrĘzków wyznaniow1'ch oraz o gwarancjach wo|ności sumienia

Adnotacj e urzędor.ve2')



i wyznanią jeżeli ich cele statr.rtowe obejmują prowadzenie działalności poĄtku publicanego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze straże pożame oraz inne. Należy zaztnczyć odpowiednią formę lub wpiśać inną'
' Podać nazwę właściwego Ęeslru lub ewidencji
u w zaleźności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot po$'stał.

' osiedle, sołectwo lub inrla jednostka po_mocnióza. Wrpełnienie nieobowiązkowe. Nalery w1'pełnić, jeżeli zadanie
publicme proponowane do realizacji ma być realŁowane w obrębie danej jednostki.
8 Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9 Dotyczy oddziałórv terenorłych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy u,ypełnić, jeśli
zadanie mabyć realizowane w obrębie danej jednos&i organizaryjnej.
'o Nalezy określić, czy podstawą ą zasady okleślone w stahrcie, pełnomocńctwo, prokura czy teŻinna podstawa.
Dotyczy t1,lko oferty wspólnej.
'' wypełnić tylko w prąpadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
'' Opi. musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W prz5padku oferty wspólnej - naleŻy wskazać dokładny
podział dzialrrn w ramach realizacji zadana publicmego między składającymi ofertę wspólną.
'' W harmonogramie nalezy podać terminy rozpoczęcia i zakończęnia poszczególnych działan oraz liczbowe określenie
skali działań planowanych przy realizacji zadania publicmego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicarego'
np. liczba świadczeń udzielanych 6,godniowo, miesĘcmie, liczba adresatów).
to Opir zgodny z kosztorysem.
'' Nalezy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą ftwałe oraz rv jakim stopniu realizacja zadaria
przycz1łti się do rozwiązania problemu społecznego lub źagodzi jego negatywne sku&i.
]! Naezy uwzględnić wszystkie planowane koszĘ' w szczególności zakupu usfug' zakupu rzęczy,v1nagrodzeń.
tt Dotycry 3edynie wspieraniia zadania publicanego.

'8 Nalezy wpisać kosay bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publiczrego.
19 W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dołączajądo abeli infonnację o swoich kos.tach.
2o Naleey wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizorr.anego zadania, które nviązane są z wykoryrraniem
działań o charaliterze administracyjnym' nadzorcąłn i kontrolnyn, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

'' W1pełnienie fakultatpvne - umożliwia zarvarcie rł, umowie postanowienią o którym mowa w g ie ramo*ego
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 srudnia
2010 r. rv sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umo\łry dorycących realizacji zadanta publicznego orźV wzoru
s^prawozdania z vykonania tego zadania. Dot1czy jedytie oferty wspierania realizacji zadańa publicznego.
22 Informacje o kwalifikacjach osób, które Ędą zatnrdnione przy realżacji zadaniłpublicznego, oraz o kwalifikaciach
wolontariuszy. W prz1padku oferty wspólnej nalezy prąporądkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi
oferentów.

" Np. lokal, sprzęt' materiały. W prąpadku oferty wspólnej nalezy przJporządkować zasoby rzeczowe do
d-vsponujących nimi oferentów.

'o odprs musi byc zgodny z aktualnym stanem fakq.cznym i prawrrym' niezalemie od tego, kiedy został wydanv.
" Wypełnia organ administracji publicznej.


