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REALIZACJI
OFERTA

ZADAFIIA PUBLICZNEGO

(data i miejsce złożenia oferĘ
- wypełnia organ administracji publiczrrej)

OFERTA

oRGANIZACJIP}ZARZĄDoWEJ(-YCH)/PoDMIoTU (-ow), o KToRYM (-YCH) MowA w ART.
3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r'oDZIAŁALNOSCI POZYTKU PIIBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz.IJ.22010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZAC JI ZADANIA PUBLICZNEGO

Upowszechnianie kultury, sztukio ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(r odzaj zadania pu b I i czn e go'')

IIIZlot sikawek konnych w Chrzelicach
(t1rtuł zadania publicznego)

w okresie od 01 .a7 'Ż014 r. do 30 .09 '2014 t.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACN ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

POWIAT PRUDNICKI
(organ administracj i publicznej )

składana na podstawie przepisów dziahlII rozdziału 2 ustawy z dnia2łlgwiętnia 2003 r.
o działalności poĄ{ku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentówt)3)



i;
3j "'

1) nazwa: oCHoTNICzA STRAż PoZARNA w cHRzELIcAcH

2) forma prawna:a)

(x) stowarryszenie ()fundacja

( ) kościelnaosobaprawna ( )kościelnajednostka organtzaeyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna. '.. '.

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

0000034516

4) datawpisu, rejestracji lub utworzęnia:6) 20.08.2001r

5) nr NIP: 755-17-29-717 nr REGON 531631376

6) adres:

miejscowość: CHRZBLICE 27 
^

dzięlnica lub inna jednostka pomocn icza:I) . ..

gmina: BIAŁA powiat:8) PRUDNIK

województwo: oPOLSKIE

kod pocztowy: 48-Ż2a pocńa: ŁĄCZNIK

7) tel.: 501238042 faks:

e-mail: CHMELICE@WP.PL

8) numer rachunku bankowego: 83 8903 0002 9001 0000 2222 0001

nazwabanku: BANK SPOŁDZIEL CZY w BIAŁEJ

9) nazwiska i imiona osób upowaŻrionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):
a) JózefRoden
b) Michał Luty
c) Grazyna Dolak

l0) nazwą. adres i telefon kontaktowy jednostki arganbacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa \v-
w ofęrcie:g)

osP CHRZELICE, CHRZELICE 27A48-Ż20 ŁĄCZNIK

l l) osoba upoważniona do.składania wyjaŚnień dotyczących oferty (imię i nazwisko otaznr telefonu kontak1owego)
Grażyna Dolak' T el 5 0 123 80 42

1 2) przedmiot działalności poĄtku publicznego :



a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego :

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z
instytucj ami i stowarzyszeniami.
Branię udziału w akcjach ratunkowych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeńekologicznych
zwtązanych z ochroną Środowiska oraz innych klęsk i zdarzefl,.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniachpożarowych i ekologicznych oraz sposobach
ochrony przed nimi.
Rozwdanie wŚród członków ochotniczych strazy pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej "

Uczestniczenie i reprezentowanie oSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisÓw o ochronie przeciwpożarowej.
Rozwijanie wspóĘracy regionalnej i międzynarodowej.

Działanię narzelz integracji europejskiej i roałijanie kontaktów oraz współpracy między

społeczeństwami.

b) działalność odpłatna poą/tku publiczrego
nie dotyczy

1 3) jeżeli oferent /oferencil) prowadzi/pro wadz{) działalność gospodarczą

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ...... ..... ' ,..NIE DoTYczY
b) przedmiot działalności gospodarczej

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

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

5.

6.
7.

8.

NIE DOTYCZY



1. Krótka chara
Zadanię publiczne obejmuje zotgan:'zowarlię, przygotowanie i przeprowadzenie imprezy o
eharakterze rekreacyjno-sportowym znawiązaniem do tradycji i historii w miejscowości
Chrzelice. Ma to byó kontynuacja zapoczątkowanego w 2012 roku ,,I Z\otu Sikawek Konnych
Gminy Biała" |mptezabędzie prezentacjądorobku historyczne go zaprzyjaźruonych jednostek
oSP ale nie tylko. ,,I1IZIot Sikawek Konnych'' ma być spotkaniem strażaków, któtzy przyjadą
zaprezentowaó swój niejednokrotnie 100-u letni dorobek oruz mieszkańców tego regionu,
błórzy sązainteresowani kulturątychziem i chcąpoznaó tradycje swoich przodków.
Przeprowadzone będą zadaniasprawnoŚciowe Z udziałemhistorycznych konnych wozów
bojowych. odbędzie się konkurs wiedzy o historii naszego regionu. W części artystycznej
wystąpiązespoły promujący kulturę śląską. Podczas imprezy zaproszeni przedstawiciele
Bractwa Rycerskiego Maltus z Solca zaprezentuje Ęcte i sprzęt jakim się posługiwano w
tamtej epoce. Zostanle zorganizowany pokaz gaszenia ognia przed|aty orazwspółczesnym
sprzętem.

na konieczność wvkonania zadania oraz skutków
,rIIIZlot Sikawek Konnych'' w Chrzelicach daje nie tytko możliwość rywalizacji spońowej w
zakresie pożarnictwa ale także stwarza szansę doskonalenia swoich umiejętności i wymianę
doświadczeń. Zawody sikawek konnych są doskonaĘm sposobem zapoznaniasię z historią oSP
poprzez zabawę. Są również doskonaĘm prrykładem kultywowanie tradycji naszego regionu.
Turniej ten jest także ol<azją do promocji kultury fizycznej i sportu i cieszy się duĘm
zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i mlodzieĘ oraz dzieci. Dzięki tej rywalizacji i
doskonałej zabawie,zawody strażackie stają się formą zachęty młaszcza dla młodego pokolenie
aby związać się w prryszłości ze służbą strażacĘ i promowaó zdrowy tryb Ęcia.
Zorganizowanie konkursu wiedry o historii naszego regionu prrycryni się do zainteresowania
ludności historiąo kulturą i tradycjami tych ziem i w pewnym stopniu poszerzy ich wiedzę na te
tematy. Zaproszeni artyści prezentując swój repertuar przybliżą uczestnikom zlotu kulturę i
sztukę Sląska opolskiego) a zaproszone Bractwo Rycerskie swoją obecnością i pokazami
prrybliĘ nam minione już czasy. Pokaz gaszenia ognia pokaże jakimi środkami dysponowali
kiedyś strażacy a jakimi terazw dobie postępu technicznego. Będzie to też okazja do
uświadomienia mieszkańców jak postąpić w przypadku pożaru.

adresatów zadania nubl
Adresatami zadania jest społeczeństwo powiatu prudnickiego i ościennych powiatów jak
również ludność czeska zamieszkująca tereny prrygraniczne. Szczególną grupę
adresatów stanowią osoby zw,iązane ze służbą strażacką orazzalogi jednostek
Ochotniczej Strary Pożarnej

4. Uzasadnienie potrzeby dolinansowania z dotacji inwestycji związanych z rea|izacjązadania publicznegoo w
szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przycryni się to do podwyższenia standardu realizacji
zadania.ll)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymał/otrzyma|i1) dotac;ę na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowaneo
organu który udzietił dofinansowania orazdaĘ otrzymania dotacji .11)



NIE DOTYCZY

6. Zakładane cele realizacii zadania ich realizacii
1 Kultywowanie tradycji i szerzenie wiedzy o historii oSP poprzez orgłnlzację noIII

Zlota Sikawek Konnych".
2 Szerzenie wiedry o historii naszego regionu wśród ludności zamieszkującej te ziemie.
3 Promocja kultury frzycznej, spońu i turystyki poprzez organizację imprezy spońowo_

rekrearyjnej.
4 Promocja Powiatu Prudnickiego poprzez przejęcie patronatu Starosty Prudnickiego

nad imprezą.
5 Prrybliźenie mieszkańcom Ęch ziem historiio sztukio kultury i tradycji śląska

opolskiego.
6 ?rzyb|lżenie rozwoju pożarnictwa.
7 Stworzenie możliwości wymiany informacji oraznawiązanie kontaktów społecznych

mieszkańców Chrzelic i przybyĘch gości poprzez uczestnictwo w przygotowanych
atrakcjach.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Geograficznie: Boisko sportowe w miejscowości Chrzelice, gmina Biala, powiat PrudniĘ
woj. opolskie
Administraryjnie: RemŁa strażacka w Chrzelicach, Chrzelrice 2va ,48-220 Łącznik

działań w zakresie rea i zadania

I
2
3
4
3
6
7
I

,, .,i.1:...

Zadanie będzie realŁowan e przez łvykonanie n astępuj ących działań :
przygotowanie terenu: wykoszenie orazjego wyrównanie .i.l':,:

edycja materialów promujących imprezę (plakaty, zaproszenia} : i

reklama internetowa i prasowa
zabezpieczenie imprezy pod kątem: bezpieczeństwa ppoż.
pnLeprowadzenie rrlll Zlotu Sikawek Konnych'o
przeprowadzenie konkursu o historii naszego regionun
tvystępy arĘstyczne zespołów kulĘwuj ących tradycj e
prezentacja Bractwa Rycerskiego Maltus z Solca/pokaryo namiot rycerski, strzelanie z
łuku/

9 przeprowadzenie pokazu gaszenia ognia metodami tradyryjnymi oraz nowoczesnymio
m.in. specjalistycznym środkiem pianotwórcTym

10 upolządkowanie terenu po imprezie.
1I' podsumowanie imprezy przez prezentację efektów zadaniaw prasie i na stronie

internetowej.

9. Harmonograml3)

i zdrowia



Zadanie publiczne realizowane w okresie od U.A7,2014r. do 31.Ag.ZO14r.

PoszczegÓlne działania w zakresie

realizowanego zadania publicznegola)

Terminy realizacji

poszczegÓlnych

działan

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za działanie w

zakresie realizowanego zadania

publicznego

1. Działania promoryjne:
a) przygotowanie i umieszczenie informacji
o imprezie na stronach internetowych
www.biala.emina.pl
www.ospchrzelice.pl

b) plakaty

c) ogłoszenia w lokalnej prasie ,,Panorama
Bialska"

d) zaproszenia

2.P rzy gotowanie miej sc a
przeprowadzenia imprery (wykoszenie
traw, rozstawienie sprzętu )

4.Zap ew nienie bezpieczeństwa podczas
imprery
a) zabezpie czenie pt zeciwp o żarowe

b) punkt medyczny

5. Przeprowadzenie imprezy:
a) Przeprowadzenie koŃursÓw z udziałem
,,sikawek konnych",
b) przeprowadzenie konkursu wiedzy o
historii naszego regionu
c) pokazy walk, uzbroj enia i rulyczajów
rycerskich
d) pokaz gaszenia ognia
e) występy afisĘczne
f)wręczenie nagród rueczowch, pucharów,
dyplomów i upominków.
g) poczęstunek dla zawodników i artystów'

6. Uporządkowanie terenu po imprezie

7. Podsumowanie imprery przez
prezentacj ę efektów zadania

U.47.2014r.-
01.08.2414r.

15.07.2014r.-
01.08.2A14r.

U.A7.2014r.-
01.08.2014r.

U.47.2014r.-
01.08.2014r,

07.48.2414r.-
1A.08.2AMr.

10.08.2014r.

10.08.2014r,

10.08.2014r.

10.08.2014r.

10.08.2014r.

10-O8.2AMr
14.08.2014r

10.08.2014r

10.08.2014r

11.08.2014r.-
15.08.2014r.

8"A8.2014r.-
31.09.2014r.

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Strazacy OSP Chrzelice

OSP Chrzelice

Strazak-ratownik

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzełice
Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Strazacy OSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice



6. Zakladane cele realizacii zadania
1 Kultywowanie tradycji i szerzenie wiedry o historii oSP poprzez organŁację ,'III

Zlota Sikawek Konnych".
2 Szerzenie wiedry o historii naszego regionu wśród ludności zamieszkującej te ziemie.
3 Promocja kultury ftzyeznej, sportu i turystyki poprzez, organizację imprezy spońowo-

rekreacyjnej .

4 Promocja Powiatu Prudnickiego popaez przejęcie patronatu Starosty Prudnickiego
nad imprezą.

5 Prrybliżenie mieszkańcom tych ziem historii, sztuki, kultury i tradycji śląska
opolskiego.

6 Prrybliżenie rozwoju pożarnictwa.
7 Stworzenie możliwości wymiany informaeji oraznawiązanie kontaktów społecznych

mieszkańców Chrzelic i przybyĘch gości poprzez uczestnictwo w przygotowanych
atrakcjach.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Geograficznie: Boisko spońowe w miejscowości Chzelice, gmina
woj. opolskie
Administraryj nie: Remiza strażacka w Chrzelicach, Chrze|ice 27 a

Biała, powiat PrudniĘ

,48-220Łącznik

dzialań w zakresie

Zadanie będzie realizowan e przez wykonanie następ uj ących działań :
1 prrygotowanie terenu: wykoszenie orilzjego wyrównanio r'l-li'?il] i

2 edycja mateńałów promujących imprezę (plakaty, zaproszenia}::,
3 reklama internetowa i prasowa
4 zabezpieczenie imprezy pod kątem: bezpieczefitstwa ppoż. i zdrowia
5 przeprowadzenie,rlllZlotuSikawekKonnych"
ó przeprowadzenie konkursu o historii naszego regionu,
7 występy arĘstyczne zespołów kulĘwujących tradycje
8 prezentacja Bractwa Rycerskiego Maltus z Solca/pokary, namiot rycerski, strzelanie z

łuku/
9 przeprowadzenie pokazu gaszenia ognia metodami tradyryjnymi oraz nowoczesnymi,

m.in. specjalistycznym środkiem pianotwórczym
10 uporządkowanie terenu po imprezie.
11 podsumowanie imprery przez. prezentację efektów zadaniaw prasie i na stronie

internetowej.

9. Harmonogramtt)



Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2014r. do 31.09,2014r,

Poszczegolne działania w zakresie

realizowanego zadania publicznegola)

Terminy realizacji

poszczegÓlnych

działań

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za działanie w

zakresie realizowanego zadania

publicznego

1. Działania promocyjne:
a) przy gotowanie i umieszczenie informacj i
o imprezie na stronach internetowych
www.biala.smina.pl
www.ospchrzelice.pl

b) plakaty

c) ogłoszenia w lokalnej prasie o,Panorama
Bialska"

d) zaproszenia

2.P rry gotowanie miej sca
przeprowa dzenia imprery (wykoszenie
trawo rozstawienie spnętu )

4.Zap evł nienie bezpieczeństwa podczas
imprery
a) zabezpieczenie ptzeciwpoŻarowe

b) punkt medyczny

5. Przeprowadzenie imprezy:
a) Przeprowadzenie konkursów z ldziałem
,,sikawek konnych"o
b) przeprowaózenie konkursu wiedzy o
historii naszego regionu
c) pokazy walk, uzbroj enia i rwyczajow
rycerskich
d) pokaz gaszenia ognia
e) występy aĘstyczne
f)wręczenie nagród tzeczorycĘ pucharów,
dyplomów i upominków.
g) poczęstunek dla zawodników i artystow'

6. Uporządkowanie terenu po imprezie

7. Podsumowanie imprery przez
prezentację efektów zadania

01.07.2014r.-
U.48.2014r..

15.07.2AMr.-
41.08.2014r,

U.47.2014r.-
U.48.2014r.

41.47.2014r.-
01,08.2014r,

07.08.2014r.-
10.08.2AMr.

10.08.2014r.

10.08.2014r

10.08.2014r.

fi.08.2014r.

10.A8.2AMr.

1O.O8.2AMr
10.08.2014r

10.08.2014r

10.08.2014r

11.08.2014r.-
15.08.2014r.

13.A8.2A14r.-
31.09.2014r.

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chzelice

Strazacy OSP Chrzelice

OSP Chrzelice

Strazak-ratownik

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice
Zarząd oSP Chzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Strazacy OSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice



1 0. Za kładane rezultaty realizacj i zadania pu blicznegols)

1 . Potencj alnie nieograni czona liczba internautów odwiedzających strony:
www'ospchrze1ice"p1, www.biala.gmina'p1; (z doĘchczasowych doświadczeń wynika, że jest to
w sumie blisko 10 000 wejśó miesięcznie)
2. Publikacje prasowe w gazetach,,Panorama Bialska'' (miesięcznik| dotarcie do
potencjalnych czytelników gazety _ 1200 szt.; (dane śrędnia nakładów). Informacje dot.
zadaria będą publikowane dwukrotnie w prasie _ przed i po jego rcalizacji.
3.Udział do 100 strażaków

IV. Kalkutacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

zewzględu na rodzai kosztów:
Lp. Rodzaj kosztów

5o

C)

.o\r

3o
Jł
r
ś
o
Ną
M

!

'a
N

"Ó

&

Koszt
ca&owity
(w zł)

Ztego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Ztega z
finansowych
Środków
własnych'
środków z
innych zródeł
arazwpłati
opłat adresatów
(w zł)x

Koszt do
pokrycia
z wkładu

osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków

i świadczeń
wolontariuszy

(w zł)

I Koszty promocji:
a) promocja internetowa

b) plakaty

c) ogłoszenia w prasie

d) zaproszenia

10

50

2

20

15,00

5,00

15,00

5,00

H

Szt.

H

sń

150,00

250,00

30,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

100,00

150,00

0,00

30,00

0,00

fr-p



,, Koszty merytoryczne:
a) Wykoszenie haw i
prrygotowanie terenu
- praca ludzi
- praca sprzętu

b) zabezpieczenie
przeciwpożarowe

c ) punkt medycmy

d) Przeprowadzęnie
konkurencji
-praca ludzi
-praca Sprzętu

e) Przenośne sanitariaty

f)ubezpieczenie OC

g) Konkurs Wiedzy o
Chrzelicach
-pracaprzy
przygotowaniu i
przeprowadzeniu

h) wręczenie nagród
- nagrody tzeczowe za:
I miejsce ,,Zlot"
II miejsce ,,Zlot"
III miejsce ,,Zlot"
- puchary i statuetki
- dypłomy

i) pokaz gaszenia ognia
-środek pianotwórczy

j) konkurs wiedzy o
historii regionu
-nagrody
-dlplomy

k)wystawa,przygotowanie
i przeprowadzenie
- praca ludzi

l) występy aĘstyczne_
-zespół pierwszy
_zespół drugi
-zespółttzeci

l)wyzywienie dla
uczestników

ł) uporządkowanie
terenu po imprezie

m)podsumowanie
imoręzv

10

t0

IO

5

20
2

Ż

I

4

1

1

I

l0
100

50

J

15

l0

I

I

I

100

10

2

15,00
50,00

15,00

15,00

15,00
50,00
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.P ne źródła finansowania zadania
I Wnioskowana kwota dotacj i

66ó5'00 70,8loń
2 Srodki finansowe własne")

902.50 9.59Vo
J Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki firransowe wymienione w pkt.

3. 1-3 .3)l 
r)

0zł 0.o
3.1 wpłaty i opłaĘ adresatów zadulia publicznego")

0zł a.%
3.2 środki finansowe z innych zódeł publicznych (w szczególności: dotacje

zbudŻetl panstwa lub budżetu jednostki samorządu ter}.torialnego, funduszy
celowych, Środki z funduszy strukturalnych)l7)

0zł 0%
J.J pozostałe' '

0zł 0%
4 Wkład osobowy (w tym Świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

1845 zł t9.600ń
5 ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

9412.5021 rcAo/"

Nazwa organu administracj i publicmej
lub innej jednostki sektora finansów
publicznych

Kwota środków
{w zł)

lnformacja oWm, czy
wniosek (oferta)
o przyznani:e Środków
Został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozyfywnie' czy teżnie
został(-a) jeszcze
rczpatrzonvGa)

Termin rozpattzenia *
w przypadku wniosków
(ofen) n ierozpaffzonych
do czasu złoŻenia
niniejszej oferly

TAKAIIE']

TAKAtrIE"

TAKAIIE"

TAK/NIE'/

3. Finansowe środki z innych żródełpublicznychzl)

Uwagi, które mogąmieć maczenie przy ocenie kosztorysu:

Kosztorys został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń oferenta' zgodnie
z zasadąęfęktywności, tj. odpowiedniego, powszechnie akceptowalnęgo stosunku kosztu
do jakości.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasaby kadrowe przewidywane do wykorzystaniaprzy realizacjizadaniapublicznego2z)

Organizacją imprezy zajmuje się Zarząd oSP w Chrzelicach który jest odpowiedzialny za
projekt oraz póź,niejsze jego funkcjonowanie (zgodnie z uchwałą Zarządu): Józef Roden _
prezes' GraĘna Dolak- skarbniĘ Michał LuĘ _zastępca prezesa
Zadania będą realizowane przez czlonków osP Chrzelice, zgodnie Z posiadanymi
kwalifikacjami i uprawnieniami.

Działania Zespołu wspiera zespół doradczo-merytoryazry złoŻony Z przedstawicieli organizacji
działĄ ący ch w Chrzelicach :



I.LZS Chrzelice - Prezes Adam Gregarek

2. Rada Sołecka - członek Andrzej Uliczka

3. Stowarzyszenie odnowa Wsi Chrzelice_ wiceprezes GraĘna Dolak

4. Koło Mniejszości Niemieckiej w Chrzelicach _ Robert Roden

Wszyscy członkowie zespolu mają odpowiednie lrwalifikacje do realizacji zadaniarw tym
doświadczenie na stanowiskach funkcyjnych. Zespół w podobnym składzie realizował
zadania z Kontraktu Województwa Opolskiego oraz wspierał merytorycznie inwestycje
realizowane w Chrzelicach przez Gminę Biala z SPo Działanie 2.3 ,rOdno\ila wsi''. Zespół
doradczo-metytoryczny tworzą osobyo które mają doŚwiadczenie w organizacji podobnych
imprez na terenie Chrzelic

2. Zasoby rzeczowe oferenta,/oferentów1)przewidywane do wykorzystaniaptzy realizacji zadanił3)

Jednostka ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach dysponuje remizą o powierzchni 200
m2 z dwom a garażami i dwoma wozami bojorvymi. W remĘ strazacriej znajduje się
również świetlica z zap|eczem sanitarnym.
Koszt eksploatacii lokalu wraz z urzadzeniami nie stanowi wkladu wlasnego ofeTenta.
Koszt utrzymania pomieszczeń finansowany jest z budżetu gminy

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadatt publiciłrych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych
zadan rcalizowane byĘ we wspóĘracy z administracją publicmą).

Współorganizacia:
Rok 2006
1. ,,Monocykle wehikułem regionu'' _ Dotacja zkontraktu województwa opolskiego
w rvysokości 35 400'00zł.
Rok 2008
2. ,,F.AZBM ZYJEMY. RAZEM ZMIENIAMY. Promocja idei odnowy wsi - dotacja
w wysokości 10 000 złzbudżetu województwa.
Rok 2009
3. ,,RAZEM ZYJEMY. RAZEM ZMIENIAMY 2009. Promocja idei odnowy wsi w
Chrzelicach_ dotacja w rvysokości 10 000 złzbudżetu województwa.
Rok 2010
4. ,,R ZF,M ZYJEMY. RAZEM ZMTENTAMY 2010. Promocja idei odnowy wsi w
Chrzelicach- dotacja w łvysokości 9 500 złzbudżetu województwa.
Orsanizacia:

1.

RozwIJANIa WSPÓŁPRACY PoLSKICH I CZESKICI{ JEDNoSTEK osP-
STRAżACY w UI{II EUROPEJSKIEJ'' -dotacja w wysokości 2 500zł ze środków
publicznych budżetu gminy.

2. Upowszechnianie kultury frzycznej spońu i turystyki poprzez organizację oraz
wspieranie imprez sportołvych i spońowo-rekrearyjnych o charakterze powiatowym i

ponadpowiatowym. Y Międrynarodowy Turniej Strażacki- dotacja w rvysokości 1800zł
ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Prudniku

3. Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i turysĘki popuzez organizację oraz
wspieranie imprez spońowych i spońowo_rekreacyjnych o charakterze powiatowym i

ponadpowiatowym. VI Międzynarodowy Turniej Strażacki_ dotacja w rvysokości
3500zł ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Prudniku
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4. Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.II
Zlot Sikawek Konnych w Chrzelicach- dotacja w tysokości 4505,00 zł ze środków

publicznych Starostwa Powiatowego w Prudniku

4. Informacja, czy oferenVoferencil) przewiduje(- fr z|ecać realizację zadaniapublicmego w Ębie, o którym mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄłku publiczrego i o wolontariacie.

OFERENT NIE PRZEWIDUJE KORZYSTANIA PRZY WYKONANIU ZADANIA Z
PODWYKONAWCOW.

oświadczam (-y), Że:
l) proponowane .zadanię publiczne w całości mieści się w zakręsie działalności pozytku publicznego
o ferenta/o ferentów 1 ) 

;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebieranieiniepobieraniel) opłat od adresatów zadaria;
3) oferent/oferencit) jesVsąl) związany{-ni) niniejszą ofertą do dnia ....'.......'....'........'..;
4) w zakresie zwięanym z otwartym konkursem ofert, w qlm z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a takŻe wprowadzaniem ich do systemów informatycnrych, osoby' których te
dane dotyczą złozryty stosowne oświadczenia zgodnie Z ustawą z dnia 29 sierpnia l99'l r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn' nn.);
5) oferent/oferencil) składający niniejszą ofęłę nie zalega (-j)lzalega(-ją)') z opłacaniem nalezności ztytt:łl,l
zobow iązań' podatkowych/składęk na ubezpieczenia społeczre 1);

6) dane określone w części i niniejszej ofeĘ sązgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwąewidencjąl);
7) wszys&ie podane w ofercie oraz załącmikach informacje są zgodne z aktualnym stanęm prawnym i
faktycznym.

(podpis osoby upowaŻnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczęń woli w imieniu
o feręnta"/o ferentów 1 )

Data 1'7 .0l.Ż0l4t

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)
2' W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imięniu oferenta(-ów)'

n(Ho't NlczA :: *t^:?,t ^u 
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Po świadczen ie złoŻenta ofeftyzs)



Adnotacje urzędowg2s)

') Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadan publicznych okreśIonych w art' 4 ustawy z dniaŻ4 kwietnia 2003 r. o
działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie.
') Każdy z oferentów składających ofertę wspólnąptzedstawiaswoje dane. Kolejni oferenci dołączĄąwłaŚciwe pola.
"/ Forma prawna oznacza formę dziaŁalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreŚloną
na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wymaaia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działa1ności poąrtku publicmego, uczriowskie kluby
sportowe, ochotnicze stra:Że poŻarrle oraz klne. NaleŹy zazaaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
') Podać nazwę właŚciwego rejestru lub ewidencji
u) w zaleaności od tego, w jaki sposób organizacjalub podmiot powstał.
') osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. WypeŁrienie nie obowiągkowe. NaleĄ wypełnić jeŻeli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma być ręalizowane w obrębie danej jednostki.
o) Nie wypełniać w prrypadku miasta stołecznego Warszawy.
n) Dotyc4, oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy rypełnić jeśli
zadanie ma być realjzowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'u)Należy określic czy podstawąsązasady określone w statucie, pełnomocnictwo' prokura czy też innapodstawa.
Dotyczy tylko oferty wspólnej.
'') wypehrić Ęlko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
") opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku ofeĄ wspóln ej - naleĘ wskazać dokładny
podział działart w ramach realizacjizadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
13) w harmonogramie nateĘ pódae terminy roąiczęcia i- zakoićzęniu po''"ź"goloy ri ariułun oraz liczbowe
określenie skali działań planowanych przy rea|izacj| zadania publiczrego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania
publicmego, np.|iczba świadczeń udzielanych Ęgodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
'Ą opis zgodny z kosztorysem.

'') Nul"'y opisać zakładane rezu\taty zadaniapublicznego * czy będą trwałe orazw jakim stopniu realizacja zadania
pr.zyczyni się do rozwiąania problemu społecmego lub ńagodzi jego nęgatywne skutki'
16) Należy uwzględnić wszystkie płanowine koszty, w szczególności zakupuusług, zakupu rzeazy,wynagrodzeń.
17) Dotyczy ;edynie wspieran ia zidaniapublicmego.
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane ż celem realizowaneg o zadaniapublicznego.
'9) W przypadku oferty wspólrrej kolejni oferenci dołączajądo tabeli informację oswoich kósŻach.
'u) NaleŻy wpisac koszĘ związane z obsfugą i administracjąrealizowanego zadania, które związane są z
wykonywaniem działafi o charakterze administracyjnym' nadzorc4rm i kontrolnym, w tyn obsfugą finansową i
prawnąprojekfu.
2') Wypehrienie fakultałwne - umoŹliwia zawarcie w umowie postanowienią o którym mowa w $ 16 ramowego
wzoru rrmowy, stanowiącego załącrcńk w 2 do toąotządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

ńlilł;;;;;il,JJ:ff;:";'#J"T#-;"?#:J'::iJ,'#j"s"1H-;#;:r*l 
'ł1{."ffłł:,;:l:x:publicmego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione ptzy rea|izacji zadania publicznego, orz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku ofeĘ wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do
dysponujących nimi oferentów.

"'*p'lokal, sprzęt, materiĄ. W prrypadku ofeĘ wspólnej naleĘ prryporządkować zasoby rzeczowe do
dysponuj ących nimi oferentów.

'o) odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycmym i prawnym, nieza|eżmie od tego, kiedy zostałwydany.
"' Wypełnia organ administracji publicznej.


