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oFERTA REAL|ZAoJl ZADANlA PUBLlcZNEGo

Data i miejsce złożenia oferty
(Wypełnia organ administracji publicznej)

oFERTA

oRGANlZAcJl PoZARąDoWEJ, o KTóRYNł MoWAW ART, 3 UsT. 3 USTAWY Z DN|A 24
KWlETNlA 2003 r, o DZ|AłALNoscl PożYTKU PUBLlczNEGo l o WoLoNTARlAclE (Dz, U. z

2o1o r, Nr 234, poz,,1536)1),
REALlZAcJl ZADANlA PUBLlcZNEGo

(rodzaj zadania publicżnegoł)
Organizacja imprezy historyczno edukacyjnej z zakesu rozwoju kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego - kultury pożamictwa na Gómym Śtą"t" - xn Zawody Sikawek
Konnych na Gómyrn Ślą§ku _ Dni Szeinrowic 20 1 5

(tytuł zadania publicznego)

W okresie od 1 czerwca 2015 do 30 cżef, ca 2015

W FoRlMlE
WsPARclA REALlZAcJl ZADANlA PUBLlczNEGo])

PRzEz

BURMlsTRZA DoBRoDZlENlA
(organ administracj j publicznej)

składana na podstawie pżepisóW dżiału ll rożdżiału 2 ustawy ż dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalności pożytku p!blicznego io Wolontariacie



l. Dane oferenta113)

t) nazwa: STOWARZYSZEN!E ROZWOJU WSl SZEMROW|CE

2) forma prawna!|

(X) stoważyszenie

( ) kościelna osoba prawna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) fundacja

( ) kościelna jednostka or9anizacy]na

( ) inna.,..,,,,,,.,,,,.,..,

3) nlmer w Kąowym Rejeskze sądowym, W innym rejestrze lub ewidencjl|5)

0000l59075

4) data Wpisu, rejeskacji lub utwożenia:6) 17 KWETN|A 2oo3, sĄD REJoNoWY W oPoLU, Vlll
WYDZlAŁ GOSPODARCZY KRS

5) nr NlPi 576-14-66-016 nl REGoN: 532387790

6) adres]

miejscowość: szEMRoWcE ul.: STRAźACKA l

dzielnica lub inna jednostka pohocnicza:7}

gmina]DoBRoDzlEŃ powiat:8)oLEsKl

Województwo: oPoLsKlE

kod pocztowy] 46 _ 380 poczta: DoBRoDzlEŃ

7) tel.] 34/3536448, 600 964 125 faks: 34/3536030

e-mail: i9eg[h!t@!9!ate.9!9lBL hitp/ !4Ą!ś!€I!l9$9c.pl

8) numer rachunku bankowego: 34 8907 1047 2005 4004 7005 0001

nazwa banku, Bs W LEŚNlCY o/DoBRoDZlEŃ

9) nazwi§ka i imiona osób upowaźnionych do replezentowania oferental)]

a) WLoCZYK JoAcHli/ - PREZES

b) TKAOZYK LUoJAN - WlcEPREzEs

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki or9an zacyjnej beżpośrednio Wykonującej zadanie,

o którym mowa W ofercie:9)

11) osoba upowaźniona do składania Wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nażWisko oraz nr telefonu

kontaktoWego)

JoAcHlM WLOCZYK, TEL,600 964125

12' pżedmjot dziaŁalności pożytku publicznegoj

a) dzialalność naeodpłatna poźytku publicznego
TAK



b) działalność odpłatna pożytku publicznego
NlE

13) jeżeli oferent prowadżi działalność gospodarczą:

a) numerWpisu do rejestru pżedsiębiorcóW

b) przedmiot dżiałalności gospodarczej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej,

ll. lnformacia o sposobie reprezentacji orerentóW wobec olganu admini6tracji publicznei wrau

z przyloczeniem podslawy prawne'1o'

Nie dotyczy

lll. sżczególowy zakres rżeczowy żadania publicznego proponowanego do realizacji

Cykl imprez strażackich promujących dzieje pożamictwa i techniki pożamiczej v nawiązaniu
do histolii Gómego Śląska, odblr,vający się od 2004 roku w Szemrowicach w gminie
Dobrodzień. Impreza składa się z konferencji populamo - naukowej pt. ,,Dzieje pożźmictwa
na Gómym Śląsku do 1945 roku", kórej uczestrrikami są historycy pas.jonujący się dziejami
pożarnictwa na Górnym Sląsku. Dla sfażackiej młodzięży są oTganizowane Gómośląskie
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy użyciu lęcznej przenośnej Zab},tkowej
sikawki - są to jedyne tęgo t}pu zawody lv Polsce, podcżas których młodzież rywalizuje przy
użyciu ręcznej sikawki pochodzącej z 1908 roku, poznającjednocześnie w praktyczny sposób
dawną technikę i kulturę pożarnictwa śląskiego i europejskiego. Zawody Sikawek Konnych
na Gómym sląsku są naj efektowniejszą częścią imprezy, gdyż biorą w nich udział załogi
ochotniczych strźy Pożamych, które posiadają dalłne, korrne wozy strażackie, zwane
populamie sikawkami konnymi, Strażacy sami lemontują i pźygotowują sikawkę, a wiele
jednostek oSP to Znobilizowało i wyrenontowali zaniedbane i zapomniane konne \łozy
§trażackie, W zawodach biorą udział załogi oSP z kilku wojewódzw, a 1akże ZZa granicy:
Czech i Niemiec, W roku 2009 w imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestnikówl 37
załóg seniorów i 13 MDP - żeńskich i męskich, w 2011 roku 48 jednostek oSP. organizacja
imprezy spowodowała podjęcie działń przez organizatorów w dązeniu do ńonorowania
postaci J, C. Hellmanna oraz przywrócel a nadawania mędalujego imienia. W2008 roku
uroczyście została odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci J. C. Hellmanna - prekursora i
organizatora śląskiego pożamictwa na przełomie XIx i )o( Wieku oraz rozpoczęĘ się
starania o ustanowienie medalu im. Hellmama, zakończone uchwałą ZG ZOSP RP o

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego



ustanowieliu medalu im, Hellmarura w lutym 20 1 1 , który będzie pżymawany strżakom za
wybitnę zasługi dla ślą§kięgo pozamictwa. W sierpniu 2012 roku mędal został po raz
pielwszy przyznany. Wpłynęło to na Zwiększenię Zainteręsowania historykóW dziejami
śląskiego pożamictwa, Zawody Sikawęk Konnych na Gómlnr Śląsku - Dni Szęmrorłic
odbywały się corocznie W ka]żdy pierwszy Weekend cżerwcą a od 20 1 3 roku w drugi
weekęnd czelwca.

2. opis potrzeb w§kazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
prżyczyn oaaż skułków

]. |snlieje potrzeba podtrzymania tndycji narodowej, obywatelskiej ikulturow€j - kultury pożarnictwa na
Gómym Śląsku. Zafues dzi^łań obejmuje: organizację imprezy kultwalnej związan€j z hisiorią pożarnict\ła,
pr€zentację sikawek pożamicącb z regionu Górnego Śląska. Ma to się przyczlłrió do wzrostu zajnteresowania
władz sanorządowych, by zaczęły dostrzegać również inne potrzeby i dążenia ochotniczych jednostek słał
Pożamych, wzrostu zainter€sowania nuz€ów, które powinny pomócjednostkom osP we właścis4 renowacji
Zablkowych konnych Wozów strżackich, wzrostu Zainleresowania inst)tucji zajmujących się historią ŚĘSka,
by mogły podjąć bardziej zd€cydowan€ działania badawcze w kieruŃu dziejów śląskiego pożarnictwa,
Zachodzi potrzebapopularyzacjikultury pożamictwa wśród społecz€ństwa,
2. Potrzeba przyciągnięcia do dżiałalności społecznej jeszcz€ więcej młodzieł, a działa]ność w osP jest bardzo
atrakcyjną forną i często począlkien dakz€j aktywności w swoim śrcdow;sku lokalnym.
3. Popularyzacja działań żakesie odnow} wsi,

3. opis grup adresatóW zadania publicznego

Adlesatamisą|

-jednostki osP z terenu kilku Województw, które posiadają konne zabytkowe wozy strażackie,

przenośne sikawki - dlużyny żeńskie i męskie - co najmniej 30 drużyn (ok, 300 osób),

- drużyny MDP (Wiek 12 - 16 lat) z telenu kilku Województw - co najmniej 15 drużyn (ok, 105 osób),

- historycy pożarnichra śląskiego - dwóch prelegentóW konferencji, ok. 40 słuchaczy,

- grupy rekonstrukcyjne związane z dziejarni poźalnictwa,

- orkiestry dęte, zespoły Wykonujące śląskie utwory ludowe i biesiadne,

- Wolontariusże - mieszkańcy szemrowic, Warłowa, biorący bezpośredni udziałW organizacjizadania,

- Widzowie imprezy - osoby bezpośrednio zainteresowane kultulą i techniką poźarnictlva na Górnym

Śląsku - ok, 3000 osób

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania ż dolacji inwestycji związanych z rca|izacją zadania

publicznego, W szczególności ze Wskazaniem W jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia

standardu realizacji zadania,11)

Nie dotyczy



5, lnformacja, czy w ciągu o§tatnich 5 lal otaymał dotację na dofinansowanie nwestycji

związanych z realizacją zadania p!blicznego z podaniem inwestycjl które zostały dofinansowane,

oaganu któly udzie ił dofjnansowan a olaz daty otrżymania dotaci] ,1l)

Nie dotyczy

6. zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich ,ealiżacji

- Podtrzymywanie tradycji narodowej, obyrłatclskiei i kulturowej - kultuĄ, pożarnictwa na

Gómym Śląsku, Aktywizacja i integracjajednostek ochotnicuych straży Pożamych z terenu

województwa opolskiego. śląskiego i ościel,]nych województw, posiadających daw]re konne

wozy bojowe oraz upowszęchnianie kultury pożarnictwa rń Górnym Śląsku przeprowadzenie

Xl Zawodów MDP przy użyciu ręcznej przenośnej zab},tkowej sikawki, pźeprowadzenie XII

Zarł odów S ikawel Konnl ch na Córn1 ln Sląsku.

- Aktywizacja i integracjajedno§tek Młodziężowych Druź},n Pożanriczych z województw

opolskiego i śląskiego oraz ościennych, propagowanie zdrowego, wo|nego od nałogów trybu

żyęia- przeprowadzenie XI Zawodów MDP przy użyciu ręcznej przenośnej zabyłkowej

sikawki.

- Propagowanie dziejów pożamictwa górnośJąskiego (obejmującego obecne województwa

opolskie i śląskie) i dawnej techniki pozamiczej do l945 roku. a prżfzLobogactwa

historycznego i kulturowego opolszczyzny organizacja konferencji popularno - naukowej

,,Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 rokf',

- Wspieranie kultury fizyczne.j ispomr w środowisku wiejskim oraz lł,spieranie kultury

fizycznej i sponu wśród dzieci i młodzieży w nietypowy §posób poprzrz orgaaizaclę

Córnośląskich Zawodów Młodzieżorłych DnLżyn Pożamiczych prży użyciu ręcznej przenośnej

zab},tkowej sikalłki.

- Organizowane imprezy mają zasięg ponadregiolralny - w zawodach wezmą udziałjednostki

OSP z pięciu województw (opolskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie).

- Integracja mieszkńców Śląska Opolskięgo i Cómego olaz społeczności Szenrtowic wokół

olgańzacii implezy, zirangażowanię we wspólne działanie w lanach realizacji Plogiamu

odnowy Wsi - promocja i organizacja wolontariatu - zaangźowanie mieszkańców wioski w

organizację imprezy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego



sZEMRoWlcE, G|VlNA DoBRoDZtEŃ, PoWAT oLEsKl

Zadanie publiczne realizowane W okresie od 1 czefwca 2015 da29 czerwca 2015

8. opis poszczególnych dżiałań w zakresie lealizacjizadania publicznego1')

RcilliZacja projeklu rozpocznie się od ] czclu ca 20l5 roku, Na stlonie jnremcbu,ci SZenl0$ i.
(Wwv!,sze,nro\!!!łL) zostaną uInics/lzony cele plojcklu j będą lelaciono§anc poś/clegi)lne działania,

W ostalirim dniLl prżcd ilnpre/ą 7oslanie loż§llt\łion..- naln]ot feś\,no$,! ora7 pr7_),goio§ane Iniejsca do
sprzcdaż] eńvktlłów kollsunpc}jn),ch. Place le \!}konają nrjcs7kańc} szemronicjako woloilllriUsze, I'żez
dwa ltgodnie, poprżcd/ąjące zawod}. dl.Uz},ny VlDI' b§dą prĄezdżnł,,- na ćwiczenja, klól! będą się
odb}wab ntl placu pr7c(] re izą OSP B S/e ro\\,icach,

W sobotę. 1] c7erl\ca. w godżinach prlcdpofudniou,]ch odbęd7ie się konl'erencia populanlonaukowa
podl)1Lr}em.,Dzicjcpoźarnic§lana(]órn)nrSą,l!|U]|,]jr^k!"l1l,.]t/J,llul<j\$Ulcleferatprzcdstawi
jeden prclcgent W czasic konl'elencji plze\\,idżia1lo pocZęstUnek dla okolo,l0 osób,
w godżjnach popdudnio\\}ch ro7poczną się xl (]órnośl§kie Zawodr MDl' pż} Uż),ciu ręczllL1 ]l 7.nóśnL,I
Zab),tkow.j siLa\!ki, W Zawodach weźlnie udział l5 druz.-n męskich i żeńskich, Spźętem uż}§,lir W cZa§ic
zauodów będą Sikawki pr7cnośne Z ]908 loku, la\\,od} odbędą się na d\\.óch tolach. Dl1 z(} ci§7cou i

ucżcstllików zauodó§ pr7cwidziano nagrod),(pllchal),-. nĘrody lzeczowe) olaz dyplonl], Wszysc!
Ucżcstlric), 4wodów otrż}lnaj4.ó§nież pocZęst rck,
W godzinach popofudnios,,-ch \\ namiocic l'esl) lU$,\ ln l!zpocz lą śię s);lęn) .]lt) \L) C/llc d/jcci /
Plzedsżkola samorządollego Z szemro§ic, Sżkoł\ Podna\!o\\,ei ż sżenllou,ic. a po nim \ł,}stęp dUclU
,,Sinlona l]nd D.n]5", Wieczorcnl odbędli. się d}skoteka,
Wniedzielę.]5c/er$ca,odbędąsięxlIZa§od)skl$(|_KUll\(hn,rUol]lnŚL+śkuzUdziałcnrco
najn,niej 25 druzyn mę§k]ch i Zeńskich, Za§odr odbędą s]ę w lr^ch kalegofiach: s]kawek konn)ch
kobict}. sik3wki kOnne - lnęż_cą\,źri. sika\!ki przenośn€ - kobjet}, i lnężcz) źni, lrnprcza rożpoc/nic si9 od
zbiórki UcZeStników za§,odó$,na placu obok lemiż},osI'. a następirie u, urocz}st}ln korowod7ic pr7.z $,icś
udadżą się na plac zll\odóq, i f'est\lrU, l]c/eslnic! 1lr\!odó\! będą się znlrĘaLi na d§óch 10rnch, I'o
żakończcnjU lawod(rw olrz} ma]ą pafriątkowc d),plom} /a mi.jscd nagradlanc j ź Ud7iJł oral nagrod],
rlecZowe ufundo\ranc pr7el s|onsola\! pLrb]icznych i pry\\aln},ch, Kazd},z tlczeshików o1rz] llJ ro§n;eż
pallliąl(ę Za udział w żawodach, Ws7\,sc) uczcslnic] Zawodów 0lrz}mąią równ]cź poczęnllnck,
Prze"idywana liczba lridló\! to ok, 3000 z \!ojewódaw opolSkiego. śląskiego. ościenn}ch ol lZ zż l !ldlli(,\
Rósnocześnie u, namiocic fcsl}no§) ln będą odbr-wał}, Się \!},51ęp}i doblodzieńskich nlajor.lek. orkicslr!
dęlei z Szennowic. kabaretu Zl]BR oral i]ędzi. się odb,,-§a} pokaz 13ńca to!!a./vskicgo. a slLelulcllL
wystąpi Zespół,,S]ąSkic Trio". WiecZo1em ft]Lrędzie Się Zabtl*a laneczni dla slrażaków. uclcslnikó$,
za\\,oLlów om7 publiczności do tańla Zagru zespd PARADOX BAND, W cZasie lrwan]a inrprc7) Sioiska
ganrlażc.}jne będą obS}Llgi§aó lDieszkańcy SZellrrc§,ic i okolicZn},ch \iosek,
Na§lępncgo d]lia plac l'esl}no§} Zoslnnie posplzątan}, lłace w}łondą iigodpłahi. ln]csżkańc), wsi, W
ciągu d!\óch lygodni zostaną \\ysłane do sponsoró§ publiczn},ch i pl}watn]ch podżiękowania_ llalomiast l5
cżcrwca odbędlie sję lin3ns0!!e ilnerytor,-cżne podSLlnto§nnie i] plc1].lra którc zostanążaplU\Zcn]
wsz),sc),- którz},bm]] ldliał !t placach o.ganjlac)j }c]r. Zakończcnie realiżacii Zadania nasląpi ]0 c/cr$ca
20l5,
Będzie ploi\,adzonir doktllnenlacja fotograi]cżna. infonnacie i Zdjęcia 1ami§s/clolrc na snon e illśllelu$<j,
W cZaSie Za\łL]dów Zostaną rozsla\!ione banery leklanl0\!€ Slr()lsoró§ publicznych i pl}1\'.rtn}ch.

llnprc7a będ7ic rclaLjonowana § rrrcdiach iokalnvi:h (N l'o. Kuli§r Powialu),

g, Harmonogram")



Poszczególne działania W zakresie

realizowanego zadania

publicznegola)

Terminy realzac]i

poszczególnych

dzlalań

oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie W zakresie realżowanego zadania

publicznego

- rozstawienie namiotu fe§§/nowego,
przygotowanie miejsca do sprzedaży
pamiątek i artykułów konsumpcyjnych
(25 os,),
- konferencja populamonaŃowa pod
t}tułem ,,Dzieje pożamictwa na
Górnym Śląsku (] prelegent),
- Gómośląski€ zawody MDP przy
użyciu ręcznej prżenośnej zabytkowe.j
sikawki (15 drużyn żeńskich i rnęskich)
- występy afiysryczne dzieci z
Przedszkola samorządow€go z
Szenrrowic, Szkoły Podstawowej z

- w}stęp duetu,,simona und Denis"

7biórka ucześtników zawodólv na
phcu obok lenriz) ()SP. krsowanic

, korowód ulicami szcnrrowjc,

_ X]] Za$ody Sika\łek Konn)ch Ia
c(]ln}nr s]ąsku (30 drużyll żcńSkich i
nręskich ł t.7ech kalcgoriach ż
udZiałe ok, j000 widzów).
_ dekolacja z!v}ciężc(Ń. $lęczcnic
nagra)d .żeczowych. d}plo ó\!,

- $yslęp dc,brodżieńsk]ch mazoretek.

s.},stęp orkiestl} dętej ż sżernro$jc

\yystęp katrarctU Zubr

, !v}§lęp zcspoŁ ..Ślą§kie Trio"

zaba\a tanecZna zespa)l PARADox
BANI)

, placc porządkowe placu f€st}l Wego
] 7.§ódó§ demonl.ż nalniolu 2j

wr5ł!njt do sponsorów pUbliczn}ch i
pDlvali}cll podzięko$.ania.
- podsumo§anie imprez} dla osób
7aangażo{anlch Ę organizac ę

]] czerwca, g. ] l

13 czenvca, g, i6

13 czerwca, g, l8 -
19

13 czerwca, g, 18

l9_20

l3 czeMca. g,20 -
2

],l czerwca, g. 12

1:],30

g,l],30 l4

]4 czerwca, g, ]4 -
18

18,00 _ 18,30

l4,00 ]4,30

1,1,30 15,30

l5.30 16,30

l8.30 20,00

14 cz€rwca, g, 20 -

2

16 26 czerNca

2'7 czeft\ca

Sto\ar7.\s7cnie. oSP. jcs^ańcy wn]ski

I)om WsBjłprac)- PolSko - Niemieckiej

stowarzyszeDi€. oSP, wolontariusze

slowarzyszenie, Zespół szkolno - Przedszko]ny z

Szemrowic_

Stowarzy§zenie, oSP, wolontariusz€

osP

StoWarzvs7enic- osP. \!o1ontariu§ze

Sto$arzySzenie, osP. \łoloItariLs7c

S1o$,ar7ysż.nic, osP. SponśĘ)

sro$arz) Szenie, osP. wolonlalius7e

Slolvar7}śz.tie. oSP. lvolontariUsże

Sl$!arz}§7enie. oSP, TsKN

Stolvarzyszenie. osP, TSKN



- zakońcżenie realizacjiżadania a
następnie sporżądżcnie SplawoZdań j

lozlicucnie mel\torvcznc oraz
l6 ]0 czeNlca

10. zakładane rezultaty rea|izacji zadania publicżnego15)

1. kultywowanie kultury pożamictwa na GómyńŚ]ąsk, - ,",ięk-y s.Ę ,ai.t*"sowanie
histo ą i kultuą ŚląsĘ, jeszcze lepsze poznanie prziz mieszkńców wojęwódżwa opolskiego
i śtąskiego dziejów Ochotniczych Strazy Poża.mych oraz dawnęj tecluiki pożamiczej,
2.ittegracja zaprzyjaźnionych druż}n strazackich z państw unłnych - kontakty te przyczynią
się do realizacji wspólnych plojektów i przedsięwzięć,
3.uczestnicy poznają wa.loly turystyczne i historyczne miejscowości powiatu oleskiego i
województwa - plomocja regionu: Ziemi Dobrodzieńskiej i regionu Opolszczyzny,
4.zawiązaIre nowe kontakty zaowoctlją dalszą współpracą i spotkaniami w następnych latach z
jednostkami OSP §poza Opolszczyzny,
5, wspieranie kultury fiZycznej i sportu w środowisku wiejskim oraz wspiera.nie kultury
fizycznej i spońu wśród dzieci i nrłodzieży w nietypowy sposób po ptzez orgarizację
Górnośląskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy użyciu ręcznej
pzenośnej żabŃowej sikawki - trwałym skutkiern będzie zwiększenie zainteresowania dzieci
i, młodzleĘ dzidalrcścią w OSP.
6. upowszechnianie kultwy fiżycznej i spofiu,
7, podtrżymarie tradycji i tozsamości mliej szości _naJodo\łych i etniczn}ch skutkiem będzie
większe zainteresowanie wielokulturorłą historią sląska przezjego mieszkańców i osoby
spoza Sląska,
8. promocja województwa opolskiego, powiatu oleskiego i Ziemi Dobrodzieńskiej w kraju i za
granicą, popźez media i Intęmet,
9. udział w zawodach i integlacjajednostek OSP z województw opolskiego, śląskiego i
ościennych,
10. integracja mieszkńców wsi Szęmlowice oraz okolicznych wiosek w realizację zadania w
ramach programu odnorły wsi oraz zdobycie większego doświadczenia w organizację imprezy
w latach przyszĘch,
11. angżowanie młodzieży w lokalne działania, co przyczyni się do większego przywiązania
do małej ojczyzny - ograniczenie emigracji ludzi młodych

lV. Ka|kulac.ia przewidywanych kosżtów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze Względu na rodzaj kosztów:
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q

9

a

,q
(w z0

I



lE 6] Złlszl l500 0

2) zakup nagród
,100 ZtiśA 29óE 303:] 0

j) żakup napoió$

druż)n N1DP l5

l05 osób

105 1,9 Z.) 200 200

druz},n ]0
dnl4n* l0 oS
:300 osób

]00 l,E j,10 5.10

gaża dIa
l

40

400

2,5

Zł^vykład

Złlporcja

.100

l00

0

0

400

]00

I ]]00 /l :]300 () 3.]00 0

7) kosżl) W}Slępu
zespofu sl]\,]oNA
UND D!.N]S

] 0 400 0

8) obsłUga
] ]900 0 ]900 0

l 31]0 ]00 0 300

l0) PARADoX
BAND zabawa

1 1000 l000 l000 0 0

Il) występ
kabaretu ŻUBR

l 800 E00 0 800 0

i2) występ
zespofu
śLĄsKlE TR10

l 2E00 2800 2800 0 0

13) druk
plakatów

J00 l zl 500 0 500 0

0

0

0

0



I

l 20a 200 0 200 0

l50 ó00 0

] 592 59] l00 0

ll

plakatów (l0
os,*2hil5żł) pr
SDol,

20 l5 Zl|żód7 300 0 0 300

2)plz}gotowatic

l'cst}nu (l0
os,+5h* ]57ł) pr,
SDoł,

50 l5 Zł]godz, 750 0 750

n{)kułir!

(]5 os+-1h*I5żł,)

l00 l5 Zl godz. l500 0 l500

ł) obsfuga stoisk

(40 osób * ]
godz, * l5 żł)

80 l5 ZŁlgodz. I200 0 0 l200

ż:l*odó$ ( l]

god,.* l5Zł) pr.

]6 ]5 Zł]aodz, ]80 0 0 t80

6) pmc€

festynowego i

namiotu (25
os*4h*]5zł,) - pr,

] 0L) ]5 Złlgodz- ]500 0 l500

0

0

0



pUb]iczlr)ch j

(]os,*]h+ l5,.1)
pr. sDoł,

6 15 Zyeo|lz. 90 0

8)placa sprżęlU
6 50 Zł]lollz, j00 0 0 ]00

9)pr7ygolowanic l5 Złlsodz, 210 0 0 2]0

lV 8000 l] l32

2. Prżewidywane źródła finansowania zadania publicżnego

3. Finansowe środki z innych źIódeł publicznych'1)

1 Wnioskowana kwota dotacji

8000 żł 29,45 %

2 srodki finansowe własne"

l3132 zł 4a,35 %

3
i'iii'ł']1§*r ' 

**ch źródeł ogółem (środki finansowe Wymienjone

azł a%
3,1 Wpłaty i opłaty adresatóW zadania publicżnegol/

0zl 0 a/a

3,2 środkifinansowe z innych źródeł publicznych (W szczególności: dotacje

z budżetu państwa uo budżetu ]ednostkl sarrożądu te,ytolialnego,
fundusży celowych, ślodki z fundusży skuktulalnychJ"

0żł a%

3.3 pożostałe''

ozl a a/.

Wkład osobowy (W tym śW]adczenia Wo ontariUszy i praca społecżna

członkóW) 6030 żł 22,2a %

5 ogółem (środki Wymienione W pki 1- 4)

27162 zł 100%

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansóW publicznych

kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym,
cży Wniosek (ofeńa)
o pżyzr,anie
środkóW został Ga)
lozpatżony(-a)
pozyiywnie, czy też
nie zosiałGa)
jeszcze
rozDatżonVCa)

Termin rozpatżenia

W przypadku
wnioskóW (ofeń)
nierozpatżonych do
czasl] żłożenia
niniejszej ofeńy



UWagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosżtorysu:

BRAK

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1, Zasoby kadrowe przewidywane do Wykorzystania pży rcalizaąi zadania publicznego2')

Członkowie oSP będą utrzym}nvać porądek na obiekci€ trwania zawodów,

2- zasoby żeczowe oferenta prżewidywane do Wykożyslania plzy rca|izaąi zadan:)az3)

Konferencja populamonaukowa odbędzie się w bud}nku Szkoły Podstawowej w

Sżemrowicach, Zawody odbędą się na odpowiednio przygotowanym boisku spońowyn,

plac zawodów będzię otoczony barierkami, Występy ańystyczne i zabarły taneczne

odbędą się w namiocie fe§tynowym. Spzedaż wl,robów garmżeryjnych , stoiska, Dla

konnych wozów strażackich zostanie przygotowany oddzielny, oglodzony parking, dla

samochodów - pa.Tkingi.

3. Dotychcżasowe dośWiadczenia W realizacji zadań pub|icznych podobnego rodzaju (ze

Wskazaniem, które z tych zadań realizowane były We Wspołplacy z administracją publiczną),

organizątorzy: stowalzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, ochomicza StrńPoża1a..a,
l owarzystwo Spolec7no - Kulluralne \iemców na Sląsku Opolskim kolo S7ęmrowice.
Przedszkole Samorządo\łe, szkoła Podstawowa.
Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku olganizują od 2004 roku:

- 2004 rok - UMiG Dobrod,zień, Stajostwo Powiatowe olesno, PsP olesno, PsP Lubliniec,
\łyróhienie w koŃursie Piękna Wieś Opolska'2004
- 2005 rok - UMiG Dobrodzień, stalostwo Powiatowe olesno, PSP olesno lI miejsca w
koŃursie na projekt o Ełoszonyln paezUźąd Marszałkowski na zrealizowany projekt
imprezy o charakterze ponadlokalnym - II Zawody Sikawek Konnych na Gómym Sląsku
- 2006 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, Urząd Marszałkowski w
opolu, Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, PSP olesno. Wyróżnienie W koŃursie
Piękna wieś opolska'2006
- 2007 rok wsparcie finansowe Samolządu Województwa opolskiego w ramach
rłykonania zadania publicznego ,,Poz}.tywne ksztahowanie i kęo\łanie wizelunku regionu"
oraz \,vspalcie filransowe UMiG Dobrodzień, Starostwa Powiatowego olesno, Konsulatu
Genefalnęgo RFN Wę wrocławiu, PSP olesno.
- 2008 rok wsparcie finansowę Miasta i Gminy Dobrodzień w ramach wykonania zadania
pŃlicznego ,,Kultura pożarnictwa na Gómym Śląsku, podtrzlłrranie fuadycji i toż§amości
nrniej szości narodorvych i etnicznych"
- 2008 rok - ie finansowe z KonsLl]atu bliki Federalnei Niemiec olaz



Towaźystwa Społeczno - Kultualnego Niemców Da opolskim ,, v Wettbewerb der
Alten Pfeldefeuelwęhwagen in oberschlesien rurd Enthtillung del GędeŃtaffel fiir
Johannes Hellmann"
- 2009 rok - wsparcie finansowe Miasta i Gmjn] Dobrodzień w ramach wJkonania zadania
publicznego ,,Kultura poża.mictwa na Góm}nl Śląsku_ podtrz;manie tlad)cii j tożsamości
mniejszości narodorłych i etnicżnych"
- 2000 rok - rłsparcie finansowe z fundusz) Konsulatu Republiki federalnej Niemiec oraz
Towaźyst\ła Społeczno - Kultualnego Niemców rta Śląsku OpoJskim ,, Vi Wettbewerb
dęI Alten Pfęrdęfeuelwehrwagen in oberschlesien"
- 2009 rok - wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu ,,Przez Zawody Sikawek
Komych na Gónryn Śląsku do integracji z przylaciółmi z Unii Ewopęjskiej;'
dofi nansowanego z fturduszy UĘędu Marszałkowskiego Wojewódżwa opolskiego,
- 2010 - wsparcie finansowe Sarnorządu Województwa Opolskiego w ramach wykonania
zadania publicznego ,,Przed§ię\łżięcia plomujące Odnowę Wsi w wymiarze regionalnlm''
- 2010 - wspalcie finansowe Gminy Dobrodzień w ramach lłykonania zadania publicznego
"Podtrzymanie tradycji narodowej, obywatel§kięj i kulturowej - kultury pożamictwa na
Gómym Sląsku"
- 2010 - wsparcie finansowe z funduszy Konsulatu Republik Federalrrej Niemiec oraz
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku opolskim ,, VIl Wettbewerb
der Alten PfęIdefeuerwehrwagen in oberschlesien"
2011 wyróżnienie dla ,,Zawodów Sikawęk I(onnych na Gómym Śląsku - Dni
Szęmrowic" w konłursie ,,Parherstwo bęZ granic" organizowane go ptzezlJrząd
Marszałkowski Województwa opolskiego
- 2011 - wsparcie finansowe z fundusży Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz
Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców lla Śląsku opolskim ,, VII Wettbewerb
del Alten Pferdefeuelwelrrwagen in oberschlesien"
- 2011 - wsparcie finansowe Gminy Dobrodzień w lamach wykonania zadania publicznego
"Podtzymanie tradycji narodowej, obl.watelskiej i kulturowej , kultury pożamict\,va na
Gómym ŚIąsku"
Od 2003 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szenrrowice orgalrizuje ,,Autosaqum":
- 2003 rok - Ill miejsce w konłursie Piękna Wieś Opolska'2003 za organizację
"AutoSacrum 2003",
- 2004 rok - wsparcie finansowe w rąmach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego
W ramach Programu odnowy Wsi:
- 2004 rok - realizacja projektu ,Jeden rok -jeden kok" przy wsparciu funduszy Polsko -
Amerykńskiej FuDdacji Wolności
- 2007 rok - udział w organizacji i przebiegu vI Europejskiego Kongresu odnowy Wsi
- 2007 rok - wspa.rcie filransowe w ramach realiżacji projektu ,,wakacyjne dlogi ze św.
Kźysztofem i Janęm Pawłem lI" ,,Aktywizacja j ednostek samorządu ter),1orialDego i

orgalizacj| pozatządowych" ogłoszonego przez Wojewodę Opolskiego.
- 2009 rok - wsparcie firransowe w ramach realizacji projektu ,,Doposżenie świetlicy
wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkolen'w ramach wykonalfa zadania
publicznego pn, ,,Przedsięwzięcia wspierające edŃację, komunikację i promocję
społeczności wiejskiej" dofinan§owanego z fundusży Urzędu Marszałkowskiego
woiewództwa opolskie

4, lnformacja, czy oferent pżewiduje\-ą) zlecać lealizaąę zadania publicznego W taybie, o którym

mowa W ań, 16 ust. 7 us€Wy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dżiałalnoścj pożytku publicznego

io wolontariacie,

oferent nie pżewiduje,



oświadczam ty), że:

1) proponowane zadanie publiczne W całości mieści się W żakresie działalności pożytku publicznego

oferenta;

2) W ramach skladanej ofeńy przewidujemy n iepobieranie opłat od adresatóW zadania;

3) oferent jest zwiążany niniejszą ofeńą do dnia 30 czeMca 2011 roku;

4) W zakresie związanym z otwaąm konkursem ofeń, W tym z gromadzeniem, pżetważaniern

i pżekażyłVaniem danych osobowych, a także Wprowadzaniem ich do systemóW informavcznych,

osoby, których te dane dotyczą, złoźyły stosowne oświadczenia zgodnie ż ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz, U. z2002 r, Nl 101, poz.926, zpóżn. zń.J,,

5) oferent składający niniejszą ofeńę nie zalega z opłacaniem należności z tytL]łu zobowiązań

podatkowych;

6) dane określone W części l niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestlem sądowym;

7) wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem p€Wnym

i faktycznym.

jhĄ!fllżi;irenla Rci}łl,] iJl! l s?ć,nroEla!
tl], §ifJż], ]iJ l, :i,]F\i;,]t)WiaI
;ł_l']il L,l,inn|_lel],<|,/L,. n14 ]5ióLl]{,
\]P a;d_] !r:]-i-J|5 Ft,ji,i] 53238;;9rj
B3ik spólJżi3]c2) w Lo6.}łr. c,'onolci:ie/Ą9n7ln/1 4 7nn5_:] 7n l ij_ l a.

Joachim wloczyk prezes ,..,.
1_Ucjan lkacz),k \licepfezes

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta/oferentów1)

zaączniki:
1, Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji"'
2, Aktualny statut,
3, sprawozdanie finansowe (bilans, €chunek WynikóW lub rachunek zyskóW i strat, informacja
dodatkowa)

PośWiadczen]e złożenia of erty25)

Adnotacje uźędowe2s)



]' Niepotżebne Skreślić,:)Rodzaicn zadania icsL.iedno |Ub więcej zadań pub|ic7t],ch okrcślonlch s,ań.4 us{lr,l},7 dnia 2.1 k\łiehria
2003 r. o dżiałdlności pożytku pllblicżnego i o wok,rlaliacie
'1 Każd) ż of'erenlóv! składaiąc}ch otćrtę \ł§pólna plzednd$ia swoje dane, Kolcjnj olilenci dołącżaią słaścnle

" t'olnla prarvna ozn!c7a tbnnę dzialalIości olganj7a.ii pożalżądos.j. podn]iofu. jectnosrki orgrtizac)jne]
okteśk)ną na podstawi. obowiążu]4cych plzepisó*, § szc7ególności voriarzyszenie i fundacic. ośĄ,pla$Te
ijednostki organi?ac}jnc dzjiłające ]r podSta\!ie pllePisólv o SlosUnku Pańslwa do Koścnra Kalolj.kiego
rt Rże./}pospolilci lblskiej. o §l()§unku PańSt*a do nr|ych kościołóW i z$iązk(]!y w}znan]ow)ch oraz
o g$arancjlch !!olnoścj śUnrienia i W),żnatia. jeżel] ich cclc slan]towe obejnrują pro,ladzcnie d7iałalności
poż}tku pubLicznego, uczniolvskie k]ub) s}ntowe. ochohicżc strażc pożarne omz il)ne, \alcz) żaznacz},ć
odpowjedlliq lo nę lub wpisać inną

no. i | ń/sę { ldsl \.e: o,, i. ,l, l , e$,J.l jl,
\Ą ,d(/1,o'cloll.,,,, i,,, .o,,"b,!,dl,J\| lbooJl lol p,{..ol
,'\i.dle suIctt$t, iUh lnIi IedllĄl[J |,{nocnjcza, W}pcłnictie nie obowiązkowe, \alcż} w)pełn:ć jezeli

/_JJl . plblc/|.ol,r,l,s,lle,lJ (Jl /J.iirL,o\cr. l,, h,,,,l.eo. dJljeij(dlo,"
\',,\\o<ll L s l,,\,.dk.l1,1 J,ldn,,1.1,/le:ou l-,1,q}

' l)l,D cZ\ oddZiJ]l,s Ltlenos) ch, I Jt,,§ cl i inn\ ch jednostck oryanjZac}ln_\,ch ofelenm, Na]eż}, \łrpełnić ]eśli
żJddnie nra b}-ć realiżo\yane,t obrębie danei icdtoslki organiZac),]nej,
]']' Należ) ok.eśLić czy podsla\lq śą ,a§ad) okreś]ona l stitucic. pelnonlocnic§ilo, prokula cz} reż inna
podśl]{a. DoNcz} t!lko ()lcl1},wspó nei,' $,{llil\,^ou o|/\|tJk,|L|.je: j,l,,eJ,,l: ,dl ,s,ll i. l,\.,l\.ii

opis l l!,i h\ć ,rr,! r\ ż l irlrl"|,,!lJ ntm i ko§7ior\sem, \\ przj-padku oliń)- $,sPólncj na1.7,\ $ski7ać
Jn lJdn\ podz aI Jż d]Jń \\ li|rJci reil Zalii żadan]a pUblicznego nriędz_\, Składaiącyllli otćrtę wspólną,

\\ halm, nn:,rnlle llileżr |, dc tc,nilr\ lozpocżęcia iżikończenia posżczcgoln},ch działań ouZ licżbowe
okleślcnic ,kalj dzialań plano§a|)ch ptz\ realjzacji zadania publicznego (tzn, niar adckwah)ch dla dancgo
ZJdalriJ lUhli!znt!o, rlp cZh3 \$ d,]t7rn l d7ielatr_\,ch tygodnio\vo. mjcsięcżnic. liczba adrcsalów),
' o|i\ Z9l |n\ 7 l.s7lol] \e |]
:) Nalczy opisat zakłaLlanc rcżullalY 7adania publicznego cz), będa lrwa}e oraz !v jakinl slopn]u realizacja

/,,J.ll .,Jl,.c/. li .ieJ,,,,,,\.,a/J..lprol(ll l,p',IL_/l.-,l l, 
^-,.-/ii," 

h-d)$ l,.kJlki,
" NJez\ u$.9]qd|]c $\i\łl ( plino§.r]le koszlr, w sżcźególności żakupU uSh]g, zakupu rzecz}.

'] DoI),cz1,.icdlnie ivspierania zadania publicżncgo.
rl]Należ\ wpi§ać kosżt} be7pośrednio ZlViązane Z celem realizo$aIego zadanja publicznego.
'uprzrpadILolśń]\\§n,jncIlólcIiljtlrn§idołąc7lriądotab€liinn,rnlcięos*o]cllkosaach,

\,l<,.\ lJi.,ć \U,,l\ /\,q,,ll /,.l .lL3,1 i Jl liJl_.jq l1.1 .{ilJ,,,,,lJ,ll i: k,o.
7 !r}kony!Vanienl działań o charaklerzc tdlniniś.ac)in)nr. nldżorcż)m i konl],oln)n, N t)nr obsługą finan§o§.ą

] ) W}pełnienie t'akultatylvne urIożliwia ża\!a.cie l! umo\!ie posmnos,ienia, o którym nnNa \ s l6
ramo,lcgo \tzoru umo,!}, sta|ołiącego za]ącz|ik lli 2 do lozpolząd7enia Mini§tra Pmc) i Polh},ki Spolecznej 7

dni:r .,,,,,,.,,,.,,.,,,.,,,,.,,...,..,,., $,sprawie w70ru olcn) i lanro$ego $Zol1l unrow} dolycZąc}ch rea]izacji 
^dltniapub]ic7nego oraz wzoru spra\!ozdan]a Z Wtkonania Iego żndaIia. Dotyc7.! ]edytie ofc(} $spjcrania reaIiZacj]

^dan]a 
pUblic7nego

:]' tnromacje o k\ła]iilkacjach osób, kióle będą zatrudn]one pr7:! rea]izacii ladania publicznego. olaz
o k\alif'ikacjach §oloniariuSz},, \\'prz}padku olirtr- wspólnej na]ezy przypovądko*ać żasoby kadrowe do
d\5p^nt iątich nilni oltrcnto$,

" Np lok"l,.plżęl, l]|,|lclJI) \\ nlż)|ldll ofirly wspólne] naleł przyporżądkc,wnć 7asob} rżecżo\yc do
dlsp(]nuiąc!ch nimi ofe.cntfi!,
"'odpis lrrusi b)ć zsodn} z aktLlalnyln stanen i-akt}cznynr j pli\łn}nr. Iieza]eznie od lcgo, kiedy zo§lał
$}danr,
]j' Wr,pehria olga. ddnrinisnac j j pub]iczn(,i.


