
UPRoszczoNA oFERTA REAtlzAcJl ZADANlA PUBtlczNEGo

PoUczENlE.o do sDo5obu wvoćlńi.nia ofertv|
of€rię naleźyWyPeinićWyiącznie w b]aiych pustych po ach, zgodnle z n9tlukcjam !mie§zclonymiprży poszcże8ólnych polach

%żnałenie gwi3żdką, np,: ,,pobiel.nlei/nlepobleran e'" ożnacla, że n.leży skreś ć ni€Wlaśc]Wą odpowiedź, pozostawiając
plasidlową, o2y|lad,,€€§j€+*.€l/n epob€,źr "",

l. Podstawowe iŃomacie o rlożonei ofeacie

1. ortan edńlnlslracji publicznej,
do któr€8o ad resowana iest ofeńa

Gm]na Dobrodzień, ul, Plac Wo ności 1, 46 380 Dobrodżień

2. Tryb, w którym złoźono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialalności pożytku
pUbliczneao i o Wolontaliacie

3. Bodrei ż.d.nla public.nąor' organizacja imprezy historyczno -edukacyjnej2 2akre§u rozwoju kultury i

ochrony dzied2ictwa narodowelo - lulturv pożarnictwa na Górnvm ślasku

4. TytUł u adania publicrnego xlv zawody sikawek Konny€h na 8órnym Śląsku - Dniszeńrowic 2017

Data 1 cżeMca 2017 30 czerwca 2017
5. Termln realltacji żadanla puDllazne8o

ll. Dane oferenta Ców)

lll. zakres lzecżowy zadania publicznego

1. ll.żwa olerenta (-óW), fo.ma p.as,na, nume. xraiowago Reje§tru sądowego lub innei ewiden il, ad.€s §i€dziby orat
adresdo kolespondencji fieieli iest lnny od adresu si€drlbY)

sToWARzYszENlE RoZWojU Wsl szEMRoWlcE, KRs: 0000159075, adres: szemrowice, ul, straźacka 1, 46 - 380
Doblodzień

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upowaźnionych do
słtada.ia wYiaśnień doĘEząąch oreńY (np.

nUmel telefonu, adres poczty elektlońi.rnej,
n!mer faksu, adre, śtronv internetowei)

JoAcHlM WloczYl(, TEL. 600 964 125, ioachimw|@ Doczta.onet.ol.
www,sżemrowice,ol

1. opiś żadanla publjcznego ploponowanego do .eallzacji wra, że w5k6źanlem, w srcz€8ólnoścl celu, miejsca je8o

odbio.ów zadanla oraz przewidywanelo do wrkorżysaania wkł.du osobowe8o lub
imprez straźackich promujących dżieje pożarnictwa itechniki pożarniczej w nawiązaniu do historiiGÓrnego Śląska,

saę od 2004 roku Wsżemlowicach w gminie Dobrodzień, lmpreza składa śię z konferencji popu larno - naukowej
,,Dzieje pożernictwa na GórnYm ś ąsku do 1945 roku", której ucżestnikamisą history€y pasjonujący Się dziejami

oźarnictwa na Górnym Śląsku. Dla straźackiej miodżieży są olganizowane GÓrnoś]ąsk e zaWody Młodzieżowych Drużyn
Poźarniczych przy użyciu ręcznej przenośnej Zabytkowej5ikawki*są to jedyne tego typu zawodyw Po sce, podczas których

dzież rywalizuje pny Użyciu ręcznejsikawki pochodżącej ż 1908 roku, pożnającjednocześnie w praktycżny sposób dawną
hnikę i kulturę pożarnictwa ślą5k]e8o ] eulopejsk]ego, od ż016 roku jest ol8anizowany zlot żabytkowych Motopomp

rażackich iGr!p Rekonstruk€yjnych History€znych straży Pożarnych. zawodysikawek Konnych na Górnym Śląsku są

ajefektowniej§!ą częścią imprezy, gdyż biorą w nich udźieł żalogi ochotniczych straźy Poźarnych, któle posiadają dawn€,
ne Wozy straźackie, żWane popularnie sikawkamikonnYrni. straźa cy 5a m i rernontują i plzygotowują sikawkę, a Wiele

nostek osP to zmobil]zowalo i WYremontowa i żaniedbane i zapomniane konne Wozy 5trażack]e, W zawodach biorą !dżiał
ało8i oSP z kilku województw, a także ż2a 8ran]cy: czech ] N]emiec, W roku 2009 w mprez]e Wzjęia !dżial lekordowa l]czba

czestn]ków]37 załó8seniolóW i13 MDP żeńsklch imęsk]ch, W 2011roku 48jednostek osP, olganizacja ]mprezy
powodowała podjęcie działań przeż organizatolóW W dążeniu do uhonorowania postaci], c. Hel]manna olaz pPywlócenla
adaWania rnedalu jego imienia, W 2008 roku uroczyście zostala odsłonlęta pamiątkowa tablica ku czciJ, c. Hellmanna -

ursora aor8anizatora śląski€go pożarnictwa na prz€łomae xlx ixx wieku oraz rożpoc2ęłY sięstarania o u§tanowienie
edalu im, Hellmanna, zakończone Uchwałą z6ZosP RP o ustanowieniu medalu im, Hellmanna W lutym 2011, który będzie

1) 
Rodzal żadania zawiera się w żakresie zadań okleślonych w ań. 4 r]stawy ż dńia 24 kwietnia 2oo3 r, o działainości poźytku
publ]cżne8o o wo ontar]acie,

' -e|mir rc. iża.j' 7adżrE .ie noże być d,Lżśży.tr q0 d.i
1



rżyżnawany strażakom za Wyb]tne zasług dla Ślą5kie8o poŻ.rn ctwa. W sierpniu 2012 roku med.l został po raz pierwszy
lzyZnany, Wplynęłoto na zWięksżenie zaintereśoWania historykÓW dziejamiŚląskie8o pożarn]ctwa, ZaWodySikaW€k

nnych na Górnym Śląsku - Dni sżemlowic odbywały się corocznie W pielwsrej połowie czerwca.
niejest realizowaneW miejscowościszemrowice, odbiolcamizadania będąjednostkiMDP i osP orazWidzow]e, któlzy

jadą do sremrowic. W or8anirację imprezY 2aangażuje 5ię około 1oo mi€szkańców szemrowic, a zo§taną wykorzystane
sikawkikonną sikawka ręcrna -prżenośna, będące \łłasnością osP szeńrowice, a takźe inny sprzęt inarżędzia

2. zekładana rerultaty realizaail tadanla pubiicznego

1, kultywowanie k!]tury pożarnictwa na Górnym Śląsku -zwiększy się zaint€resowanie historią iku turą Śląską,jeszcze Ie
anie prżez miesżkańcóW WojeWództWa opolskie8o i śląskie8o dziejóW ochotniczych straży Pożarnych oraż daWnej

nika poiarniczej,
.intąracja żaprzyjaŹnionych drużyn straźackich z państw Unajnych -kontaktyte przyczynią5iędo realizacji Wspólnych

jektów przedsiewzieĆ,
,ucże5tnicy poznają Walory turyrtyczne l historyczne miej5coWości poWiatu oleskiego i WojewódżtWa promocja re8lonu:

m] oobrodzieńskiej i regionu opo szczyzny,
,zawiązane nowe kontakty zaowocują dal5zą Współpracą i spotkaniam] W następnych latach z jednostkam] 05P spoza

, w§pielanie kulturyfizycznej isportu W środowi5ku wiejskim oraz wspielanie ku tury fizycznej isport! Wśród dzieci i

W nietypowy sposób poprrez organizację Górnośląskich ZaWodóW Młodzieżowych Drużyn Pożarnic.ych przy uży.iu
ej prżenośnej zabytkowej sikawki-trwałm skutkiem będzie zwiększ€n ie zaintereśowania dzieci i mlodrieźy
lnością w osP,

, upowszechn]anie k!ltury fizycznej i spońu,
, podtrzym a n ie ła dycj] i toźsa moŚci m n iejszości n a rodoWyc h i etn icznych - skutkiem będżie Wię ksze za interesoWa n ie
ie|ok! turową historiąŚ|ą5ka przeż]ego mieszkańcóW l osoby spoża Śląska,
, promocja Wojewódżtwa opo skiego, powiatlr oleskiego izieml Dobrodzieńskiej W kraiu ] za gr3nicą, poprler media

, udżiał w zawodach iintegracja jednostekosP ż Województw opolskiego, śląskiego iościennych,
. inte8racja mieszkańcóW wsiszemrowice oraz okolicznych wiosek W realizację zadania w ramach programu odnowYwsi

zdobycie większe8o dośWiadcżenia w olganizację implezy W lata.h przyszłch,
1, an8ażowanie młodzieźy W lokalne działania, co prżyczyni się do większe8o przYwiążania do małej ojczyzny - ograniczen

migracji ludzi młodych,

lV.szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publiczne8o (w pPypadku wękuej cżbv kosżtćW
n.ieie możl]Wość dodania kolejnych wle6ży)

3)Wańość kogtóWogótem do pon esieńi. ż dotacjinie moż€ pnekroczyć 10 ooo ł.
a)w pnypaoku *sparca rea iżac]lzadan a publicżnego,

Ę.

xoszl.alkowĘ
kł}

do ponie§enia

dotaciil)
k|}

do ponle§ienia
2€ środków

pochodzących ż
innych iród€t,

wkładu osobowe8o

(ta}

1.
puchary - nagrody

ż, zakup nagród rzeczowych

3.
zakup napojów w ramach poczęStunku dla
drużyn MDP 15 drużyn*7 os: l05 o§ób
zakup napojótv w ramach poczęstunku dla



9,

konferenc]a,.D7]eie pożamict\\a:

10o

0

1oo

wynajem nainiotu festynowego, montaż i

koszt}- \,}stępu zespolu CoNTEx 1200

3, ob§uga muzycZna imprezy
1a00 300

,!yslcp kabarctu..Zgrani lolemraDi"
1000

10. W)stęp kabarctu..wesoła bicsi3d]r''
2000

500

200 200

72. wyMjem karelki pogoiowia

13. wyna]em l s.n\§ labn \łc

rozlvieszenie plakatólv ( 10 oS.-2h* l5z1)
300

15.
pru]vgoio!!anie placu pod rozegranie
ża\odórt i fest},nu (l0 os.+5h*l5zł)

l6.

fu zśawicnic namiotu fcst)nowcgo.
prż) goro$anie nriejsca do sprżedażr
pamiąlek i ańyku]ó§ konSumpc}:inych (]5
o§*4h* 1jzł.)

1500 1500

L7,
obsługa stoisk gamażcry:in}ch (10 osób * 2
godz, * l_\ zł)

0

1a,

pracc porż_adko,lc placu fesl)no\lego i
ża\!odóW. denlonraż namiotu (25
os*4h*l5z],)

0 1500

wysłanie do sponsorów publicaych i
prywatnych podziękowania (2os.+3h+ l5zł)

0 90

19,

praca sprżętu podczas prz,,-goiowań (6h*50zl)

żl. pl4 goto!!anic zlrproszcń

1ss50

1) plopoiowaie Zadanie p!b iczne będzie realizowane wylą.znie W żakres]e dz]ała ńości pożytku pub cżńego ojereńta,
2) w mmach skladaiej olefty pnew dU]emy pobieran]ellReFe§+aR€! św]adczeń pjenięż.ych od adresatów źadźń a;

3) wśzyśtkie podańe W ofercie oraz żatącznikach informacje 5ą żBodne z aktld nym starem prawnym

4) oferent'/e{eĘ+ 5kładają.y n]n ej§żą ofertę i e zźleca ( ją)-/Ble6+P€P ż opłacaniem na]eżnoścl z tytu]U żobow ążań

5) ofele|t*/6{R*ć skiada]ący niń]ejsżą ofertę n e ża ega ( ią)t/:aĘ3 lją]! ż oplacan em na ezności ż tyt!ł! skladek na

!bezpie.zen a 5pol€czne,

zo,

Kosżty ogiłem:



lub podpi9v osób upoMżniońvch
do składani. ośw adczeń woliw ińi€ńiu jioMra/9enk FażvoJu \Ątl §afl!*l.e

U|, sMdo 1,sz§lRolvkl
4dils D.&dindt

MP 57ela_6&0!6 BEcoll s!łl.. lo

zaiaczńik:
Ń qzypaułu gdy oferent ne jen rare]enlowany w krajowvm Rejeślze

żoryginalem kopia aktualnego wYciągu z innego rejestru lubewideńcji,

0,or rs

h".r^,- Ul,ł^

,"," 1.l_ |_ ,...,,!.o. l.ł_ ..

sądowyń - potwerduona za ż8odność

Ą


