
Zalqcznik nr 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

i* ic g > s,
99-311 Be-i'nn24
tel. (024) 2^14^,

fax (024 i W.
Data i miejsce zlozenia oferty

(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), O KTORYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)J),
REALTZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozwoj kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w pilk$ noznq, pilkf siatkowij,
halowij, tenisa stolowego poprzez podejmowanie i realizacj^ nast^pujqcyeh dzialati:

• organizacjg szkolenia, przygotowanie druzyn w grach zespolowych (pilka nozna,
pilka siatkowa, pilka halowa, tenis stolowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w
rozgrywkach wojewodzkich, ogolnopolskich prowadzonych przez odpowiednie
zwiqzki sportowe,

• organizacj£ wlasnych imprez sportowych,

• opiek£T utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodow".

• w okresie od 26.03.2011 do grudnia 2011

WFORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "

PRZEZ
WOJTA GMINY BEDLNO

(organ administracji publicznej)

skiadana na podstawie przepisow dzialu II rozdziaiu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentow1)3)



1) nazwa: GMINNY KLXJB SPORTOWY

2) forma prawna:4^

stQTvarzvszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prav/na ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spoMzielniasocjalna ( ) irma

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

ZAREJESTROWANE W KRS pod nr 0000124482

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 22.08.2002

5)nrNIP: 775-24-06-903 nrREGON: 473081437

6) adres:

miejscowosc: BEDLNO ul.: BEDLNO 24A

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7'

gmina: BEDLNO powiat:S) kutnowski

wojewodzt\vo: Jodzkie

kod poczto\vy: 99-311 poczta: Bedlno

7) tel.: 607608947 faks:

e-mail: _kamil-gall@wp.pl http:// \v\\av.gksbedlno.futbolowo.pl

8) numer rachunku bankowego: 88902100080010682920000001

nazvva banku: BS Wspolna Praca

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

a) Kamil Gal^zka - prezes

b) Tarka Leszek - >viceprezes

c) FlorczakPiotr — czJonekzarzq.du

10) naz\va, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o ktorym mowa w ofercie:9)

Gminny Klub Sportovy Bedlno 24 A ; 99-311 Bedlno , telefon 607 608947
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotycz%cych oferty (imi? i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Kamil Gatazka nr tel. 607 608947

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodptatna pozytku publicznego
- prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury

fizycznej i sportu
- tworzenie warunkow organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do
uprawiania sportu amatorskiego , wyczynowego : pilki noznej , pilki siatkowej ,
pilki halowej , tenisa stolowego - podejmowanego dobrowomie w drodze rywalizacji
dla uzyskania maksymalnych wynikow sportowych , a w szcegolnosci
I/. Praca wychowawcza i popularyzatorska,
21. Organizowanie ruchu sponsorskiego,
3/. Szkolenie na treningach, obozach, kursach, konferencjach,
41. Udzial w rozgrywkach sportowych,
51. Organizacja zawodow sportowych,
6/. Zarz^danie posiadanymi obiektami i urzqdzeniami sportowymi, rozwijanie

dzialalnosci w zakresie utrzymania , budownictwa , remontow i konserwacji
tychze obiektow i urzijdzen sportowych

II. Formulowanie wnioskow, postulatow, opinii pod adresem organow
samorzqdowych i innych w sprawach dotyczqcych : pilki noznej, pilki siatkowej
, pilki halowej, tenisa stolowego, delegowanie przedstawicieli do prac w
zespolach, wydzialach, komisjach zwiqzkow sportowych

b) dzialalnosc odptatua pozytku publicznego - nie prowadzi

13) jezeli oferent/oferenci'1 prowadzi/prowadza^ dzialalnosc gospodarcza_:

a) numer wpisu do rejestru przedsi^biorcow - nie prowadzi

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej - nie prowadzi

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10'

zgodnie ze Statutem Klubu - dwoch czlonkow Zarzqdu Klubu przy czym jeden z nich to prezes

lub wiceprezes



f
JIT. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie polega na organizacji zycia sportowego na terenie gminy. Prowadzeniu szkolenia dzieci,

mlodziezy oraz druzyn seniorskich a takze organizacja turniejow i imprez sportowych

propagujacych aktywne sp^dzanie czasu wolnego i zdrowy tryb zycia.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn

oraz skutkow

Na terenie gminy nie dziala inne stowarzyszenie sportowe, ktore skupialo by tak duza^ liczbe^

mieszkancow zainteresowanych sportem. Duza cz^c spolecznosci pragnie dalej rozwijac swoje

umiejgtnosci sportowe a nasza dalsza dzialalnosc daje im takie mozliwosci.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Zadanie jest skierowane do grupy dzieci, mlodziezy oraz osob dorostych z terenu gminy, ktorzy

brae aktywny udzial w realizacji zadania lub jako kibic sportowy.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja_ zadania

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni si^ to do podv/yzszenia

standardu realizacji zadania.11'

1
Zadanie moze bye zrealizowaue tylko w przypadku pokrycia uiezb^dnych kosztow zwiajzanych z

merytoryczna^ dziafalnosciq Klubu Sportowego (m.in. koszty s^dziowskie, dojazdow na zawody,

utrzymania obiektow sporto^ych, oplacenia profesjonalnej opieki trenerskie, zakup sprz^tu

sportowego). Bez dofinansowania nie ma mozliwosci wykonania zadania.

5. Inforraaeja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymal/otrzymali^ dotacj^ na

dofraansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja_ zadania publicznego z podaniem inwestycji,

ktore zostaly dofinansowane, organu ktory udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .u)

nie prowadzil inwestycji



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

1. Zainteresowanie 65 m^zczyzn i dzieci gr^ w pilk$ nozna^ i siatkowa^, uczestnictwem w
systematycznie realizowanym procesie szkolenia i udzialem we wspolzawodnictwie
sportowym

a/, dzialania organizatorskie : rekrutacja kandydatow na zawodnikow, rekrutacja
kandydatow na trenerow, odbycie badari sportowo-lekarskich, zabezpieczenie
warunkow do realizowania szkolenia, zabezpieczenie niezbednych srodkow
finansowych, zakup sprz^tu sportowego, odziezy sportowej, zgloszenie druzyny do
rozgrywek mistrzowskich, organizacja zawodow

b/. dzialania szkoleniowe : biez^ce realizowanie programu szkolenia w okresie
przygotowawczym do sezonu i w trakcie rozgrywek mistrzowskich,

c/. biez^ca analiza i ocena realizacji programu szkolenia i udzialu w rozgrywkach
mistrzowskich,

2.Obsluga administracyjno-ksi^gowa przedsi^wziec organizatorskich i szkoleniowych.
S.Organizacja turniejow pilki siatkowej , pilki halowej i tenisa stolowego
4.Przygotowanie obiektu sportowego w Pniewie do treningow i zawodow oraz zgloszenie
do weryfikacji przez

7- Miejsce realizacji zadania publicznego

Gmina Bedluo, obszar krajn

8. Opis poszczegolnych dzialari w zakresie realizacji zadania publicznego }

1. pracowanie programow szkolenia poszczegoluych druzyn.
2. Zorganizowanie badari sportowo-lekarskich.
3. Ubezpieczenie zawodnikow, trenerow od nastepstw NW.
4. Uzgodnienie warunkow korzystania z obiektow do treningow i zawodow-( boiska +

hale sportowe).
5. Dokonaniezakupu niezbednego sprzgtu sportowego.
6. Opracowanie kalendarza /harmonogramu/ treningow i zawodow.
7. Dokonanie zgloszenie druzyn do rozgrywek.
8. Poinformowanie rywali /druzyn/ uczestnicz^cych w rozgrywkach o terminach

rozgrywania zawodow u siebie.
9. Biez^ca organizacja zawodow mistrzowskich w Pniewie i wyjazdow na zawody

poza gmine Bedlno.
10. Biez^ca obsluga administracyjno-ksi^gowa w/o przedsi^wzi^c.
11. Zorganizowanie i przeprowadzenie turniejow pilki siatkowej , pilki halowej i

tenisa stolowego
12. Przygotowani obiektu sportowego w Pniewie do treningow i zawodow :
- malowanie lini, zakladanie siatek, sprzatanie szatui, sprz^tanie boiska
- nawozenie, nawadnianie i koszenie boiska
- biezace naprawy i konerwacja natryskow , kosiarki i pozostalego sprzgtu
- rekultywacja boiska bocznego
13. Zabezpieczenie pozadkn podczas zawodow rozgrywanych u siebie



9. Harmonogram13'

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 26.03.2011 do grudnia 2011

Poszczegolne dzialania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14'

Udzial w treningach i zawodach
sekcji pitki noznej

Udzial w treningach i zawodach
sekcji pilki siatkowej

Utrzymanie obiektu sportowego

Sekcja pilki halowej

Sekcja tenisa stolowego

Terminy realizacji

poszczegolnych

dzialan

15.01.2011 -

15.11.2011

01.01.2011-30.04.2001 i

15.06.2011- 30.12.2011

Caty rok

1.09.2011- 30.01.2011

Caly rok

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego zadania

publicznego

okolo 150 treningow i okolo 80

zawodow mistrzowskich

okolo 30 treningow i okolo 25

zawodow mistrzowskich

Okolo 30 treningow

3 turnieje

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

1. Pehia realizacja programu szkolenia wszystkich druzyn.
2. Rozegranie wszystkich zaplanowanych zawodow mistrzowskich
3. Caloroczna praca wychowawczo-szkoleniowa z 65 osobami.
4. Promocja Gm. Bedlno na terenie powiatu , wojewodztwa i kraju.
5. Popularyzowanie sportu i zaangazowanie mlodziezy w zorganizowane turnieje
6. Utrzymanie obiektu sportowego w stanie pozwalajjjcym przeprowadzanie

treningow i zawodow sportowych oraz uzyskanie weryfikacji obiektu do
rozgrywek przez LZPN.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:

Lp.

I

I.I

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

II

II.
1

II.
2
III

T
V

Rodzaj kosztow16*

Koszty merytoryczne18* po
stronie GKS 19)

Koszty trenerskie

Koszty s^dziowskie

Koszty utrzymania obiektu
sportowego

Koszty odziezy i sprzetu
sportowego

Koszty transportu

Licencje i oplaty rejestracyjne ,
ubezpieczenia

Pozostale koszty merytoryczne
(np. napoje, srodki czystosci
wyposazenie apteczki , ochrona
zawodow itp. )

Koszty obslugi20) zadania
publicznego, w tym koszty
admumtracyjne po stronie
GKS 19)

Ksi^gowosc, koszty
administracyje

Pozostate

Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po
stronie GKS 19)

Ogoiem:

I)
OS

c
Je
d
n
OS

te
k

1

10

16

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

Koszt
jednostk
owy (w
at)

68000

2000

500

10000

7000

10000

5000

8000

3000

200

1000

2000

73000

Rodzaj
miary

sezon

m-ce

zawody

sezon

sezon

sezon

sezon

sezon

sezon

m-ce

sezon

sezon

sezon

Koszt
calkowity
(wzl)

68000

20000

8000

10000

7000

10000

5000

8000

3000

2000

1 000

2000

73000

z tego do
pokrycia
z
wnioskowan
ej dotacji
(wzl)

50 000

17000

8 000

7000

5 000

7 000

4000

2000

0

0

0

0

50 000

z tego z
finansowych
srodkow
wlasnych,
srodkow
z innych
zrodel , w
tym wplat i
oplat
adresatow
zadania
publicznego
I7'(wzl)
8000

0

0

1000

2000

1 000

1000

3000

2000

2000

0

1000

11000

Koszt do
pokrycia
z wkladu
osobowego,
w tym pracy
spolecznej
czlonkow
i swiadczen
wolontariuszy
(wzl)

10000

3000

0

2000

0

2000

3000

1000

0

1000

1000

12000



2. Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego

1

2

o

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana k\vota dotacji

Srodki fmansov-'e wlasne17'

Srodki finansowe z innych zrodel ogolem (srodki fmansowe
wymienione wpkt. 3.1-3.3)n)

wplaty i optaty adresat6\ zadania publicznego17^

srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorza_du terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturaLnych)l7)

pozostate171

Wklad osobowy (\ tym swiadczenia wolontariusz>' i praca spoleczna

czionkow)
Ogoiem (srodki \vymienionewpktl-4)

50 000,00 zl

11 000.00 z\l

zlzl

zlzl

zlzl

12000,00 zl

73 000.00 zl

69,0 %

15,0%

%

%

%

%

16%

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodeJ publicznych21*

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Brak

Kwota srodkow
(w zl)

Informacja o tym,
czy ^vniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostal (-a)
rozpatr?:ony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/Nffi11

TAK/NTE"

Termin rozpatrzenia —
w przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
nrniejszej oferty



Uwagi, ktore moga_miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Ogolna liczba osob pracuj^cych przy realizacji zadania (TV przeliczeniu na pelne etaty)
Ogolem 10 osob : prezes klubu, ksi^gowa, 2 trenerow, wiceprezes Khibu , kieroTvnicy
druzyn 747, pracownik gospodarczy (utrzymanie boiska)

1. Prezes klubu : wyksztaicenie wyzsze
2. Wiceprezes klubu : wyksztalcenie srednie
3. Ksiegowa : ̂ 'ksztalcenie Ttyzsze.
4. Trener I druzyny: ^yksztaicenie srednie - trener II Idasy
5. Trener II druzyny: wyksztalcenie srednie - instruktor sportowy
6. PracoTvnik gospodarczj': ^yksztakenie srednie
7. Kierownicy druzyn - M^ksztatcenie srednie - animator

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow przewidywane do \vykorzystania przy realizacji zadania '

1. Lokal - umowa uzj'czenia nieodplatnego
2. Telefon - grzecznosciowy + pry>vatne
3. obiekt sporto^y w Pniewie - umowa uz)7czenia nieodplatnego
4. Korespondencja, znaczki, kopertjr papier - ok. 200 zl. Rocznie
5. Sprz^t sportOAA')'
6. Kosiarka - traktorek

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

ktore z tych zadari realizowane byty we wspolpracy z administracja_ publicznq).

Klub realizowal zadania idenryczne w latach 2002 - 2010 a mianotvicie :
- w 2002703 roku powstata druzyna pilkarska senior6»- i uczestnic^la w rozgrywkach
?)B" klasy LZPN , nast^pnie w 2005 awansowalismy do klasy ,A" i wdwczas
utworzylismy druzj'n^ mlodzikow
- po roku gry w ,,A" klasie seniorzy uzyskali a>vans do klasy Okr^gowej ( V Ligi)
- zorganizowalismy druzj^ng pitki siatkowej , ktora trenuje i reprezentuje Gmin^ w
rozgrywkach
- corocznie organizujemy kilka turniejow pilki siatkowej, halowej i tenisa sto^owego



- uzytkujemy i opiekujemy si£ obiektem sportowym w Pniewie , gdzie dokonalismy
rekultywacji plyty boiska wraz z nawodnieniem i docia£nieciem zasilania
elektrycznego, ogrodzenia obiektu , adaptacji pomieszczen na szatnie i natryski
- w 2007 realizowalismy podobue zadanie i na zblizonych zasadach ,
- w 2008 realizowalismy podobne zadanie i na zblizonych zasadach

- w 2009 - 2010 realizowalismy podobne zadanie i na zblizonych zasadach,

sprawozdanie finansowe i merytoryczne za miniony rok z w/w dzialalnosci TV

zalacznikach

4. Informacja, czy ofereniyoferenci0 przewiduje(-4) zlecac realizacj^ zadania publicznego w

trybie, o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie.

me

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane 2adanie publiczne v/ catosci miesci si? w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentow1};

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel} oplat od adresatow zadania;

3) oferent/oferencF jest/s^,0 zwia2any(-ni) niniejsz^oferty do dnia 30,12.2011;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniern

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,

osoby, ktorych te dane dotycz^, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie 2 ustawa_ z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p62n. zm.);

5) oferent/oferenci1' skladajacy niniejsza^ ofert? nie zalega (-jzO/zalegaC-jaJ11 z oplacaniem naleznosci

z t>rtulu zobowiajzan podatkowycb/skladek na ubezpieczenia spoleczne0;

6) dane okreslone w cz?sci I niniejs2ej oferty 33. zgodne z Krajowym Rejestrem Sa_dowym/w*asciwa_

ewidencjaj';

7) wszystkie podane w ofercie ora2 zalacznikach informacje sa_ zgodne 2 aktualnym stanem prawnym

i faktyc2nym.

8) Klub Sportowy za realizacj^ powierzonego zadania nie b^dzie czerpal korzysci finansowych

10



(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentow1'

Data.

Zalajszniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skJadajaeych ofert? wspolna^ niz
wynikaja^cy z Krajowego Rejestru SajJowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument
potwierdzajaey upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie zlozenia oferty251

v, «»./, A B fi M ! N V ,*),iMV'; ' * */ M o " "
8J (,' < 5 * ,VJ O -.,,, /., * ^4' WOJ. lod?fil(
•'* " J •* B- ' " ^' -tt( ,^7H17/0'7'7 - -IH-.TT] -:T-;J .-/ ~,

-•Ln T • , '-..-»....'••:.* ,,.„. I A - -,t,i,i Ml L/,' V^ 1 '' . - ' - V- ' ' - / 'I/
7

Adnotacje urz^dowe251

"Niepotrzebne skreslic.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wi?cej zadari publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3} Kazdy z oferentow skladajacych ofert? wspolnq. przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dofa_czaj%
wtasciwe pola.
4) Forma prawna oznacza form^ dziaialnosci organizacji pozarza^dowej, podmiotu, jednostki
organ izacyjnej okreslona, na podstawie obowia^zuj^cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i
fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziakja^ce na podstawie przepisow o stosunku
Panstwa do Kosciofa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych
kosciofow i zwiajzkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele
statutowe obejmuja^ prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia^form? lub wpisac inna_.

5 Podac nazw? wlasciwego rejestru lub ewidencji.
W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.

7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowia_zkowe. Nalezy wypemic
jezeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obr^bie danej jednostki.

Nie wypelniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy.
1 Dotyczy oddziaJow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy

wypemic jesli zadanie ma bye realizowane w obr^bie danej jednostki organizacyjnej.
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1 ' Nalezy okreslic czy podstawa_ sâ  zasady okreslone \ statucie, pebiornocnictwo, prokura czy tez lima
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej.
' Wypehiic tylko w przypadku ubiegania si? o dofinansowanie imvestyqji.

1 ' Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej — nalezy
wskazac dokiadny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publjcznego mie_dzy skladaja_cymi oferty
wspolna,
13) W harmonograraie nalezy podac terminy rozpocze_cia i zakoriczenia poszczegolnych dzialari oraz
Hczbowe okreslenie skali dzialari planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar
adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczeri udzielanych rygodniowo,
miesi^cznie, liczba adresatow).
1 ' Opis zgodny z kosztorysem.
I5J Nalezy opisac zakladane rezultary zadania publicznego — czy be_da_ tnvale oraz w jakim stopniu
realizacja zadania przyczyni si? do rozwia,zania problemu spolecziiego lub zlagodzi jego negatyvvne
skutki.

J Nalezy uwzgl?dnic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
•\\ynagrodzeri.
17JDotyczy jedym'e wspierania zadania publicznego.
i o\ .

' Nalezy \vpisac koszt>' bezposrednio zwiajzane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dol%czaja_do tabeli informacj? o swoich kosztach.
20J Nalez}' wpisac koszt}' zwia_zane z obshiga^ i administracja^ realizowanego zadania, ktore zwiazane sa_
z ^'ykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnyni., nadzorczym i kontrolnym, w 'tym obsluga_
finansowa_ i prawna_projektu.
21-) Wypelnienie fakultaty\yne — umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiajsego zala_cznik nr 2 do rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dorycza^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
2T> Informacje o kwalifikacjach osob, ktore b?da_ zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporza_dkowac zasoby
kadrowe do dysponuja_cych nimi oferentow.
235 Np. lokal, sprz^t, materiaiy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzajdkowac zasoby
rzeczowe do dysponujacych nimi oferentow.
o i\ .
' Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal

\vydan}'.
5 Wypelnia organ administracji publicznej.
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