
Dobrodżień, dnia 23listopada 2015
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sekrćtariat Urzędu Miejskicgo
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ilość załącarików,......... Burmistrz Dobrodzienia

organizacja pozarządowa Towarżystwo spolecżno-Kulturalne NiemcóW na Ślą§ku opolskim na
podstawie ań,19 a ustawy 2 dnia ż4 kwietnia 2003 r. (Dz,U,z 2003r, nr 95 poz, 873 ż póź, Zm,)

sktada Wniosek dotyczący zlecenia ToWarzystwu społeczno-Kulturalnemu Niemców na Ślą5ku
opol§kim z pominięciem otwartego konkL]r5!r ofeń reaIizacji zadania - dzialalnosc na rzecz
lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dżiedzictwa kulturowe8o, podtrzymanie tradycji i

tożsamosci mniejszości narodowych i etnicżnych, spelniające8o łącznie następujące Warunki:

l. Wysokość dofinansowania 3000 zł

2, Zadanie publiczne zo5tanie zreaIiżowane W terminie do 18,12,2015.

W zaiącżeniu 5kładamy ofertę,





oFERTA REALlzAcJl zADANlA Pu8LlczNEGo

Data ml€]sce zlożer a of€lty
(wypelnia organ adrnlnistracii pUb]icrne])

oFE RTA/€+€ł+A_łłsłćrN4lI

oRGAN zAO] PozARzĄDoWEJ|+€ł+)/P€9Mre+cłĆł!Jr o KTÓRYM {-YcH) MoWA W ART, 3 UsT. 3 USTAWY ż
DNlA 24 (W]ETN]A 2003 r, o DzlAŁALNosc PoŻYTKU PUBL czNEGo o WoLoNTARlAc E (Dz, U, z 2010 l. Nl

234, poż,1536)1l,
REAL zAcJl ZADANlA PU8L]cZNEGo

Dzialalność ńa rzecz lokalnych ńnieiszości narodowYch i o€hrony d.iedzi.twa kulturowego
(rodzaj zadania publiczne8oŻl)

Podtrzyman i€ tradYcji i tożsa mości m n lejszości narodowych i ein icżnych
(tytu, żadarla p,b icżne8o)

w okres]e od 1,12.ż015 do 18.12.2015

W FoRM]E
P€]#IER?ENłI iEArlZA€]l ZA Ą4ĄłA-Pł]Bl]€Zfi{€/Ws P lE RAN lA REAL|ZAOl ZADANlA PUBL]cZN€Go )l

PRzEz

Gmlnę Dobrodzień
(organ admini§tlacji publicznej)

sktadane na podstawie przepisówdziału llrozdżialu 2 u§tawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r.

odziałalności poźytku p!blicżne8o i o wolontariacie



l. Dane oferenta/of ereniówrB'

1) nazwa: ToWanystwo społecżno-Kultura'ne NlemcóW na Śląsku opolskim

{x) ,towarzvszenle { ]tundacja

( ) kościelna osoba prawna { )kościelnajednostka organizacyjna

( ) spoloz,el1.9oc]a|la (),n.la,,

3) numer W (rajowym Rejesirze sądowym, W innym rejestrze lub ewidencjij)

0000017757

4) data Wpisu, rejestracji lub !tworzenits:6l o8.o5.2oo1

5) nr NlP: 756_16_75_058 nr REGoN:

6)adres:

m]€jscowośći opole Ul.: M. Konopnickiei 6

d/ie|.|c.lub l--a _ed.o, Ll. po^]ocnlcza:

gmina: opole powiatj) opo|5ki

Województwo: opolskie

kod pocztowy:45-004 poczta: opole

7') tel.. 77 l 40 ż7 o?o taks: 77 l 40 2L o7o

e mai]: tskń@tskn.vd8,pl http|//tskn,vdg.pl

8) n!nrer rachUnkU bankowego:97 10501487 1000 0005 0342 4046

narwa banku: lNG_Bank Śląski s.A. oddzial Gogolin

9)nazwiska ] im]ona o5ób upoważn onych do replezentowan]a ofer€nta/ofelentóWll:

a)Ryśzard Donitza

o) ,,, ,, ,,,,, , ,,,



10) nazW.,.dre5 teefon koitaktoWy jednonk or8an Zacy]ne] bezponec]n o Wykonu]ące] zaddne, októrym

zarząd Gminny TsKN W Dobrodzieniu, Plac Wolności 8, tel. 34 / 357 53 o9

11) osoba !poWażnona do sk].d.na Wyja§neń dotyczącycll ofelty (mję nazwrsko oraZ n. 1e efonLr

Barbara Kacżmarczvk, tel, 34 / 3s7 53 09

l2 o,,"d io d/,,l"l1o oo,,(

:L3) jeże ofer€nt /ofel€nc ' prowadż /prow.dzą1 dz a]ainośc gospodarcżą:

a) numer Wp 5,] do lejestru przpdś]ęb olcóW Brak

b) plżedm]ot dz]a]a]ności gospodarcżej

Brak

ll. lnfolmacja o §posobie reprezentacji of€rentóW Wobec organu admlnlstracji publiczn€j Wraz z przytocreniem

pod§tawy prawnei10)

lll. szcze8ółowY zakres rrecżowY źadania publiczn€8o proponowanego do realiracji

1. Krótka charakterystyka zadania publi€zne8o

,,spoikanie adwentowe", będżi€ konsolidowało członkóW MniejsrościNiemieckiej Gminy Dobrodżień,
poprzez przygotowani€ się do wspólnego prreŻywania okresu Adwentu oraz Świąt BoŻeto Narodzenia. z
uwa8ina za nikające tradycje, spotkanie to będrie dobrym Przykładem przypomni€nia sobie kolęd iinnych
pieśniadw€ntowych iświątecżnych, jakie w szczetólności były uźywane na córnym Śląsku. zostaną
zaproszon€ z€społy, wykonujące utwory adwentow€ i ŚWiąt€czne. zostanątakŻe zapro§zeni goŚcle, aby
podkreślićWa8ę tradycji fu n k€jonul'ącYch na Dob.odżieńskiej ziemi od dziesiątków lat.
spotkanie to będzie róWnleżokażją do świętowania 25]€cia istnienia strukturTSKN na zieml
Dobrodrień§kiej.

a) dżiałalność nieodpłatna pożytku publicznego

1. Krzewienie, popu|aryża.ia, rozwói oświaty, kultury, sżtuki i języka niemieckiego
zmierzającej do ża§pokoienia W tym żakresie potrżeb ludności niemieckiej.

2. tJmacnianie pańnerskiei Więzi i zasad Współżycia ludności niemie.kiei ż ludnością
poiską.

b] dz].]a ność odptatna pożytkU p!b cznego

Brak

4



)|77, poz, 141l 
l

lzwiękranie 
tożśamościwśród cżlonków mnieisrośtl nalodowei, 

i

2, opis potrzeb Wskazujących na koniecżność wYkonania zadania pUbliclnego, opis i.h przyczyn oraz skutkóW

Ustawa z dnia 6 stYcznia 2005 o mniejszościach narodowYch i etnicznYch oraź ięlyku .etional.ym (oz.U. nr

3, opi9 grup adlesatów zadania publicznego

członkoWie Mniejszoś€i Niemi€ckiej ż terenu Gminy ooblodżień

4. U.asadnieni€ potrzeby dofinensowania z dotacji inwesty€ji związanych z realizacją zadania publicżnego/ w

sżcżególnościżew5kazan]emWjakisposóbpr.ycżynisiętodopodwyższenia9tandardurealizacjizedEria,!r)

5. lńformacja, czY w ci€u ośtatnich 5 lat ofe.ent/ofe.enci!) otrzymał/otnymalitl doiację na

inwestYc'i związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które żostałY

or8anu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzYmania dotacji ,u)

Iobcnody;utileuszu zo-1ecia htnienia Towarzy§two społeczno-Kulturalne Ni€mcóW na Śląsku opolskim,
l

lW okresl€ 12.06.2010 do 14.o5.2o10

Kwota 5000zt

6 zakładane cele lealiza.ji ,adania publiczne8o olaz sposób ich le.liżacji

Klzewienje kultury, historii i tożsamości mnieis.ości nalodowych na t€renie GmlnY Doblodzi€ń.

Wykonani€ popnez przYpominanie Pieśni śPi€wanvch na tereńie GminY Doblodrień W jęzYku ni€ńieckim

7. Miejsce lealiza cji żada nia publicżne8o

2}zap.os!€ńia

6l Zespót-opraW. nrlzyczna

- plakatyWykonane zośtana w celu promociispotkania

- z.Drosżenia wykonanezośtaną w celu promocjiśpotkania

-wyńajemsali jennie.będnydoWvkonania zadżni.
- odpowied ńi wy9tlój porWo i. stWo żenie od powiednieto na strojU

- pr.ewidywa ny czas trwan a spotkania to 5 godz]n, stąd konieczność zorganizowan a

Poczę§t].]ik!, wplyrie on także kożynnie na nastlój spotkanla
-e ement n eżbędiydo.rynn€to ucżestn ctwa w sPotkan U

-e ement niezbędnydo czynnego ucżestnictwa w spotkan LJ

8. opi5 Pośżcżególny€h dzialań w rakresie realizacji zadania publicznego'Ż)

8 -tabica upamlętna aca 25.ec€ istn enia struktulT5kN.a Żem Dobrodżie



Zadanle pUb czne realZoWane W okr€5i€ od 1.12,z015 do 18.12,2015

Posżcze8ó]n€ dziaiania W zakresie
lealiżoWane8o zadania pubLicżne8o 

j'r
Termjny real zacji oferent ub inny podm]ot odpowiedzla ny za

dzialanje W zakresie r€aliżowane8o zadania
public2nego

1

2

3

6
7

8

żerpót oprawa mużycrna

wvkonan e tab icy D.rn ątkowe

l2.12.żala
1,.2.72.2aI5
11.12,2015
I!.!2.2a!5
11,12,2015
11.12-ż015
11.12,2015
11.12,2015

zanąd Gń

zażąd Gm

nnYTs(N
nnyTsKN
nnyTsKN
niyTskN
nnyT5l(N

nnyT5KN

9. Harmonogram11)

1o. zakładane rezuhaty lealiza.ji zadania publiczne8o15l

zWięk§2enie tożsamości u cżlonkóW mniejsżości nalodoWej

lV. Kalkulacia przewidywanych kosńów realizacji zadania publiczne8o

1, Kosżtory§ ze wz8|ędu na rodzaj kosztóWI

€ (W Ż|) żadania pubi.żnego17l(W

ż wktadu osobowąo, w tyń
p.acy rpoteczn€j dbnrów
i świ.dcr€ń woIontariurrv
{w)

10
2a

1
l50
!

1
1

6
ż

60

600

3750

500

0 60

1m

0

1),,,,,,,
2)......

0

0

i)



1),,,,.
ż).....

2. Prżewadywane źródla finan5owania radania pUblicrne8o

3. Fln.nsowe środki ż innYch źródeł publicrnych'!)

Uwagl, które mogą mieć.naczen]e przy ocen e kosżtorysu:

1 WnioskoWana kWota dotacji 3000 
'

39%

2 środki finansow€ wiasne'l 4150 zl 61,%

3 Środki flnansowe z nnych źródei ogółem (środki f]nansowe wymienione W pkt,

3,13.3)"r
0zt a%

3.1 WplatY optaty adresatóW zadan a pUbl]cznego'' 0zł a%

3.2 środkifinansowe 2 innych źródeł pUblic2nych (w s!cze8ólności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostkisamonądu terytorialn€go, funduszy
c€lowvch, środki ż funduszv struktUralnVch}l7l

0zł o%

3,3 azl a%

Wkiad osobowy (w tym ŚWiadcżenia Wolontariuszy placa spoiecżna cronków) 0zi a%

, o8ół€m (środki WYr.ienione W pkt 1 4) 7150 zl 100%

NażWó orgźn! ćdmin]strac] pUbl]czner

lub nnejiednostki sektora finan5ów
publicznych

kwota łodków
(w ll)

lnfolmacja o tym, czy

o przyznanje ŚlodkÓW
został (-a)

pozytywni€, czy teŹ nie

Termin rożpatrżen]; -
w pżypadku wniosków
(ofert) n erozpatrzonych

do czasu 
'ożenian iie]r€jofe(y

Konsulat RFN Wopolu 1000

TAK/NlE'r

V. lnne wybrane infolmacje dotYczące zadania publiczne8o

1, zasoby kadrowe przewidyw.ne do wykorżystania pny realizacji zadania pUbliczne8oŻŻ)

15 osób



2, Za5oby rzeczoWe oferen tal€fu+€iłółr1) prz eWidyWa n e do Wykorżystania przy realizacji zadanial3]

sprręt końput€rowy, sańochód, czqść materiałów wystroju §ali.

3. Dotychczasowe dośWiadcżenia W realizacji żadań publicznych podobnego rodzaju (ze Wskazaniem, które z

tYch zadań realiżowane były We Współplacy z administlacją publiczną).

Jalmark Boźonalodzeniowy W 2008 roku - ż ud.iałem środków Urzędu Miejskiego W Doblodzieniu,

20_|ecie TsKN na Śląsku opolskim - z Udrialem środków Ulzędu Miej§łieto w Doblodżieniu.

4. ]nformacja, czy oferent/€ł€r€ńd]) plzewiduje{,ą) ż]ecać lea]iz.cję zadan]a publc.ne8o W trybie, o któlym

mowa W art. 16 L]st. 7 llstawy dnia 24 kwieti a 2003 l, o dżialalnoŚci pożytku publicznego o Wolontariacie.

ośWiadcż3m (_y), źe:

1} proponowańe zadanie pUbliczne W całości mieści 5ię w źakresie dziaialności pożytku publiczne8o

of erent3/6J€+€fr łjł#l);

2) W ramach składanej oferty przewidujeńy pobieranie/niepob]erani€1) opiat od adresatóW żadaniaj

3)oferent/€+e.eń€il] jest/Ęl) związany(-ni)niniejszą ofertą do dńia 20,12.2013;

4)W zakresie związanym ż otwartym konkursem of€rt, w tym z gromadzeniem, przetwalzanie i pnekazywaniern

denych osobowych, a także Wprowadżaniem ich do systemóW informatycznych, o§oby, których le dane dotyczą,

zlożył stosowne ośWiadcżenia żgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronle danych osobowych (Dz. U.

2 2002 r, Nr 10],, poż. 926,ż póżn- Żln-))

5) oferent/€łeł€fi€ll) skladający niniejszą ofenę nie zale8a (ją)/żalega(-ją)1) z opłacan]ern należnośc] żiytułu

zoboWiązań podatkowych/skłeeee++gbeĘie€?effia,5f€k€rne');

6)dane określone w części lnjniejszej ofe(y 5ą zgodne ż (rajowym Rejestrem 5ądowym/włr*ei*ą+,łide+eląll;

7) Wszystk]e podane W ofercie oraż zaiączn]kach lnfor..acje są z8odne z aktuaĄm st3nem prawnym i

TOlryARżYsTulo spOr:cit]o-x!'LTuRAW!
NEMCÓW NAŚLĄSKU 0POLSKIM

ZARZĄD TOWARZYSTWA
45-004 opole, ul N4 Konopnickiej6

Ie1, +48 |77) 40 21 070, tax 42 30 263
NlP 756_16_75_058

(podpi5

do składan. óśWiźd.żPń wó]iW ńien !
oferenia/ofer€n!óW1|

oata....,.,.,,,..,,,,,,...,,,...,.,.,.,..,,,,..,,,...,,,,..

załą.2niki:
1, Kopia aktualneto odpisu z Krajowego Rejesku sądowe8o, inn€go relestr! lub ewidencjiŻ"|
2, W przypadku Wyboru inne8o sposobu repleżenEcji podmiotóW skł.dających ofeltę Wspó]ną niż wYn k.jący z
(rajowego R€je§tru sądowego lub inne8o właściwe8o lejestrl] dokL]ment potw]erdlający upoważnienie do
dzlałania W imien]U oferenta(_óVj),

l!b podp rV ofob Upowazn ony.h



PośWiadczenie zloź€nia of ertyŻ'l

1l Niepot..ebne śkleś ić.

'l Rodżajem zadań]a ieśt jedno ub Węcej żadań plblicżnych okeśloiych w ań,4 Ustawy ż dnia 24 kwietnla 2oo3 l. o

dzjalalnośc pożVtku pub]cżnego owolontaiacje,
') Każdy z oJereitów składających ofertę Wśpó ną przedstawia §woje dane, Kolejiiofelenc do|ąclają Wlżściwe pok.
') rorma prawna ożnacra folrńę dżialalności or8anDacj pozarządowej, podmlotu, jednonki olganżacyjnej okleśoną na
podstawie obowiążljącYch pĘepj9ów, w szczegóLności stowalżyszenie i fuńdacje, o§oby plawie jednostkl organDacy]ie
dżiaialEce na podstawi€ przepisów o stosunku Państwa do (ościola Katoli*iego w RzeczYpospolitej Polskiej, o śo§lnku
P3ń§tW. do innych kościołów i żwiązkóW wyżnaniowvch orar o Bwarancjach wolności sumienia i wyznania, ieżeli ich cele
śtatutowe obejmują prowadżenie dzialalności poźy,tku publicżnego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze śtraże pożórne

ol.ż inne, Nalely żdżnóclyc odpow€dnĘ lolńę lUbwp§eć inni,
5l Podać nazwę wlaś.]w€80 reie§tlu l!b ewidencj],
6lWzależńóśc od te8o, wjak]sposóboĘaniżacja lub podńiot powśtai.

'l os ed]e, so]ectwo Ub nna jednostka pomocń cża, Wypeiii€nie n e obowiązkowe, Należy wypeinić jeżeli zadaiie publ]c.i€
ploponowane do rea żacii ńa być.eal]zowane W oblębje daneijednonk],
g)Nie 

wype]niać W prrypadku m a§ta stolecżne8o War§.awy.

')DotYczy od dlialóW te lenowych, p acówek iińnychiednoś€k oltan zacyjiych oferenta, Na eży wype]nić jeś i.ada.]e ńa być
,ealiowdle w ob,ęble da.eJ Jedlonll or8ar,żacv.ei,
lo]Naleźy określić czv pod§tawą 9ą zasady okeślone w śtatucie, pelnomocnictwo, prokura €zy tei inna podśtawa, DotVczV

11) Wvpelnić tylko w p[ypadku ubie8ania śię o dofinansowanie inwestycji,

'1 opis musi być śpójny z harńońo8iamem i kośztorysem, W pnypadku ofeńy w9pólnej - n.l€ży w9każać dokladny podrial

dż alań w ńńach realhacj żadania publiczn€go ńiędży skladającymi ofeńę Wspólną,
13)w harmonoeramie naleiY podać termjny rozpoczęc]a ] zakoń.zen]. po9czególnych dział;ń oraz licżbowe okleślenie ska i

dziakń p anowanych pĘY r€ali?acii Zźdania pUbLicżne8o (Ęn. mial adekwatnych d a dane8o zadania p!b icżn€go, np, ic!ba

św adczeń udzie anych lytodn oWo, mlesięcu n e, licżba adr€§atóW),
1! 

Opis zgoOnyz kovtorysem,
ls) t,lalezy oplsae zatłaaane rezu tatv uadan a publiczne8o - c?V będą trwale olaż w jakim stopri! r€ali4cja żadania pftycży.i

9ę do rożWiązania problernu społecu ńego Ub łagodui]eto negatywne skutkl.
LŚ)Naleźy Uwzględńić wlzyśtkie planowane kos.tY, w Śzcz€gólności zakupu ustug, zakupu l!€czy, Wynag.odżeń,
1'1 ootycży jedynie wsp€rania żadania p!blicżńego.
1l|Należywpiśać kośżty beżPośrednio zwią.ane z celem r€alirowańe8o żadańia public.neto.
t-"|w przypadłu ofenywspól.ej kolejni oferenci dolączBją do lab€li inforńacjĘ oswoich ko9tach,
]o)Należy Wpsać kogtyzwiążane z obs]!gą iadnińisnacją r€ali.ow.ne8o zadania, hóre żWiąla ne §ą . s,ykońywaniem dżi.lań
o charakteże adm n§tńcyjnym/ nadzorczym ikontrolnym, Wtym obslugąf]nansową iplawnl ploiektu,

']) Wypelnlenle fakU tatvwne - umożliwia żaWarcle W !mowie postanowienia, o którym rilowa W § 16 ramowego wżoru

UńoWV, stanoW]ącego żalącznik nr 2 do rozpotrądżen a Minhtla Pracy i PoLityk] spo]ecznej z diia ,,,,,,,..,,..,,..,..,,.,,, ,, ,,,.. W

sprawje wzoru ofertv ] ramowego wzorU Umowy dotycżących lea izacji żadaiia pUbliczneto ońż Wżoru sprawozdan a ż

Wykóńań]a tego żadan a, Dotycżyjedynie oferiy Wsperań a lee Daciizadania publkżnego,

''1 nto.-ac;e o kwa ilikacjach osób, kóre będą zatrudnońe pr.y lealżacji żadaóia publcżnego, oraż okwa]f]kacjach
Wolontari!sżV, W pnypódkU oferty w5pólnejńależy paVpo.żidkować zasohy kadrow€ do dyspońują.ych nimiofelentów,

'3| t'lo lok"l, ,pr.ęt, ."t",iały. W pżypadku ofeńy wspólnej nalery pEyporżądkować u asobY neczow€ do dysponujących

Żo)odpiś musi byćżgodny ż aktualnym stańeńfaktYcznym i praw.ym, nieżależnie od tego, kiedy żostalwydanY,
Ż5l WVpelnia olAan źdfi ini§tracji pUblkzńej,

lanotacle urzędowe")

9


