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Data i miejsce zlożenia oferty
(Wypełn]a organ adrninistlacji pub icżnej)

\)
+

7 l cZE,

oFERTA./oFERTA WsPÓLNA1 )

oRGANlZAoJl PoZARąDoWEJ(-YoH)/PoDMloTU (-ÓW), o KTÓRYM (_YCH) N4oWA W ART, 3
UsT. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWETNIA 2003 r, o DzlAŁALNoscl PożYTKU PUBLlczNEGo

l o WoLoNTARlAclE (Dz, u z 20 10 | Nr 234, poz 1 536)1),
REALlzAcJl zADANlA PUBLlczNEGo

Działalność na rzgcz lokalnych mniejszości i dziedzictwa kulturowego.
trodzaj żadania pL]bhcznego'')

Podtrzymanie tradycji i toż9amości mniejszości etnicznych
(t]^Uł zadania publicznąo)

w ot<resie 30.07.20l5 ło 04.08.20l5r.

W FoRMlE
PoWlERZENlA REALlzAcJl ZADANlA PUBLlcZNEGoiWSPlERANlA REAL|ZACJl ZADANIA

PUBLlczNEGo ])

PRzEz
Gmina Dobrodzień

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisóW działu ll lozdziału 2 ustawy ż dnia 24 kwietnia 2003 r,

o dżiałalności pożytku publicznego i o Wo|ontariacie
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l, Dane oferenta/oferentów1}3}

1) nazwa: stowarzlEzenie Karolinka

2) forma prawna:a)

(x) stowarzyszenie ()fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organiżacyjna

() spółozielnla soc]alna ( ) inna

3) numerW Krajowym Rejestże sądowym, W innym rejestże lub ewidencjl:s)

0000459322

4) data Wpisu, rejestracji lub utwożenia 6)23.04.2013..

5) nr NlP: 5761576l47 nr REGoN: 161528466

6) adres]

miejscowośó: Bzinica stara ul Ka.ola Miarki 2

gmina: Dobaodzień powiat:3) ole§no
Województwo opolskio

kod pocztowy: 46-380 poczta, Doblodzień

7) tel-

e-mai|: siowarryszenie.karolinka@interia.pl

8) nUmer rachunku bankowego: {4 8907 ,1047 2005 4000 5335 0001

nazwa bankU: Bank spółdzielczy Leśnica oddzial Dobrodzień

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/ofercntóWl)]

a) Kornelia Prrybył.
b) Beata Jaksa

10) nazwa, aclres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa W ofercie:9)

stowarryszonie Karolinka Bzinica sta]a ul. K. tlia*i 2 46380 Dobrodzień

11) osoba upoważniona do składania Wyjaśnień dotyczących oferty (irnię l nazwisko olaz nT te efonu

kontaktowego)

Kornelia P.zybyła Tel. 60082532l
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a) dzialalnośó nieodpłatna pożytku publicznego
Tak

-Realizacja celów śatutowych stowarzyszenia Karclinka poprzez §8 pkt.3 śzeroko
rozumianą dzialalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju
lokalnej toż§amości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

b) działalność odŃtna pożytku publicznego

Nie dotyczy

13) jeżeli oferent /oferenci1' prowadzitprcwadzą1) dżiałalność gospodarcżą:

a) rumerWplsu do lejestru przedsiębiorcóW ,,,,

b) pżedmiot działalności gospodarczej

Nie prowadzi

ll. lnformacja o sposobie ]eprezentacji oferentów wob€c organu administftlcii publicznej wlaz
z przytoczeniem podstawy prawne|l0)

Nie dotyczy

||l, szczegółowy zakres rz9czowy zadania publicznego p]oponowanego do rcalizacii

l. K.ótka cha.aktery§tyka zadania publicznego
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Biesiada Wiejska jest impr

prornowanie tradycji kulturowych, mowy śląskiej, spotykają się mieszkańcy tu urodżenijak i

ludnośc napływowa, dzięki czemu mogą wymieniać się swoimi dobrami kulturowyml,

2. oPi9 potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraż §kutków

Podtżymanie kultury i mowy śląskiej,

3. opig grup adresatów zadania publiczn€o

-Mieszkańcy sołectw. Bzinicy starej, Bżinicy Nowe], Kolejki,

-zaprosżeni goście

,Widzowie ok,300 osób, bezpośrednlo zainteresowani kulturą śląską
-zespoły Wykonujące śląskie uh/Vory ludowe i biesiadne,

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

pub]icznego, W sżczególności 2e Wskazaniem W jaki sposób przyczyni się to do podwyżsżenia

standaldu lealizacji zadania,11)

Nie dotyczy

5. lnfofmacia, czy w ciągu o§tatnich 5lat oferenuoferenci" otrzymał/otrzymalil) dotację na

dofinansowanie inw€styąi v iązanych z rcalizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które

zostały dofinansowane, organU który udżielił doflnansowania oraz daty otzymania dotacji ,11)

Nie dotyczy
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6. zakładane cele lealizacjizadania publicznego olaz sposób ich realizacji

Podtrżymanie t€dycji i toż§amości mniejszości narodowych i etnicznych

Propagowanie wspólnych dżiejóW Śląska, gwary, kadycji,

Akt},\łizacja mieszkańńW, społeczności lokalnej

7. Miejsce .ealizacii zadania pub|icżnego

Bzinica stala ul, Klonowa -Boisko spońowe, Gmina Dobrodzień, powiat olesno.

9, Harmonogram13)

8. opis poszczególnych działań w zakesie realiźacji zadania publicznegolŻ)

Biesiada Wjejska odbędzie się W dniach 01-02 §ierpnia 2015r. oĘanizowana jest p2ez stowarżysżenie

Karolinka, sołtysa Wraz z radą sołecką oraz oSP Bzinica stara, Wystąpią znane zespą związane z

kulturą i obyczajami śląska minI zespoł Jorgusie, duet,,Baba z chopym", Późnym popołudniem

odbędzie się zabawa taneczna z żespołem ,,SPEKTRUM". cała impreza będzie miała charakter

biesiadny,

zadanie publiczne realizowane W okresie od 3olipca do 04 §ierpnia 2015r,

Poszczególne działania w zakesie
realizowanego zadania

publicznegola)

Term ny.ealiżacji

poszczególnych

dżialań

oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działan;e W żakresie realizowanego zadania

publicznego

Pźygotowanie boiska do bie§iady

Rozstawienie namiotów

Prowadzenie imprezy

Prace pożądkowe boaska

Podsuńowanie imprezy

30,07,2015

01,08,2015

02,08,2015

03,08,2015

04,08,2015

soltys Wraz z radą sołecką

Rada sołecka, osP, stoważyszenie

soltys

osP, stowarzyszenie, rada sołecka

stoważyszenie, rada sołeoka, osP
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10, zakladane rczultaty realizacji zada nia publicżnego15)

Kultywowanie kuItury śląska,

Podtrzymanie tradycji i toźsamości mniejszości narodowych i etnicznych.

Angażowanre młodzieży W lokalne działania co pżyczyni się do Więksżego przylviązania do małej

ojczyzny.

lV. Kalkulacja pżewidywanych kosziów ]eelizac.ii zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp

9

}

l

B

8

e
.§ (w żł)

z innych źffjd€ł, w |y,n
wpłal i opłat adres.tów
żadanla pubheneqo ')

w tym pBcy społecżnej

l świadeeń Wolontanusźy

Tol
2 l80 sz1 jó0 0 360

Pzv
l 59 7.ł 59 0 59

] l500 zl l500 0 150o

l 2500 zl 2500 0 2500

]

l) zespd

sPEKTRUM
l l000 .^ l000 1000 0
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I

1) zAiKs 1 l60 d l60 0 160

V
5579 zł 5579 l000 4579

2. Pżewidywan€. żlódła 
'inansowanla 

żadania publicznego

3. Finansowe ś.odki z innych źródeł publicznych21)

1 Wnioskowana kwota dotacji 1@0 zł 22o/o

2 środki finansowe własne")

4579 zl 78 a/a

3 srodki ńnansow_e z innych żródeł ogółem (środki finansowe wymienone
W pkt, 3,1-3,3)"'

0zł
Wpłaty opłaly adresatów zadania pubhcżnego '

0zł

środkifinansowe ż innych żródeł publicznych (W szczególnoścl: dotacje

z bLdżetL pańs§ła lub bUdzetu jednost\i samo,żądL tęrytonalrego,
iurdLszy celowych, środkl7 fundLszy struktula|nychl' '

0zl %

33 pozostałe1/

0z! ,..a/o

4 t^/dad osobowy (w tym świadczenia wolontiarjuszy i praca społeczna

cżłonków} ozł ,,.ok

5 ogołem (środki Wymienione w pkt 1- 4)

5579 zł 100%

Nazwa organu admini§tracji
publicżnej lub innej jednostki
sektora finansów pUblicznych

kwota środków
(W zł)

lnformacja o tym, czy
Wniosek (ofeńa)

o prżyznanje
środkóW został (,a)

rozpatrzonyGa)
pozytywnie, czy t6ż

nie zo§tałCa) jesżcze
rozDatźonyca)

Termin rozpatrzenia -
W przypadku

Wniosków (ofeń)
nierozpatrzonych do

czasu żłożenia
niniejszejofeńy

TAKN|E"

TAI(NlE,,

,|



TAK/NlE',

TAK/NlE')

UWag , które mogą m]ec znaczenie pży ocenae ko§ztorysu,

v. lnne wybr9ne inrolmacje dotycżące zadania publicznego

'1, Zasoby kadrowe prżewidywane do Wykorżystania wzy rcalizaąi zadania pL]bljcżnegor2)

15 osób ze stowarżyszenia, osP oraz z rady sołeckiej, osoby te mają duże doświadczenie w
organiżacji imprez kulturalnych, Niejednokrotnie Wykażą się duźym zaangażowanEm w
prowadzeniu i lealjzacji impreż.

2 zasaby ęeczowe oferenta/ofelentóW1) prżewidywane do Wykorzysta nB pży @a|iz;ą| zadaniaz3)

Brak

Brak

3, Dotychczasowe doświadczeniaw realizaqi zadań publicznych podobnego rodżaju (ze Wskazaniem,

które ż tych zadań realizowane były we Współpracy z adminiskac]ą publiczną).

4, lnformacjg, czy oferenvofercnci1) pźewidujecd zlecać realizację zadania publicznego W trybie,

o którym mowa w ań, 16 ust. 7 uslawy dnia 24 kwaetnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicżnego

io wolontariacie.



Nie pżewiduje sie

ośWiadczam (-y), źe|

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się W zakresie dżiałalności pożytku publicznego

ofeenta/oferentóW] );

2) w €mach składanej ofeńy przewidujemy pobieranie/niepobieranie]) opłat ocl adresatóW żadania;

3) oferenyoferenci1) jesysą1) związanycni) niniejszą ofeĘ do dnia .,,..,,,-,,...,,,.,.,,.-.,,.,;

4) W zakresie zw'ązanym z otwańym konkursem ofeń, w tym ż gromadzeniem, przetlvarzaniem

i pżekazywaniem danych osobowych, a także Wprowadzaniem ich do systemóW informatycznych,

o§oby, których te dane dotycą, złoźyły stosowne ośWiadczenia zgodnie ż Ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2002 r, Nr 101, poż, 926, z póżn. zm.)-,

5) ofercnvofercnci1) składająoy niniejszą ofeńę nie zalega \1ą)tza|ega(lą)1) z opłacaniem naleźności

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubeżpaecżenia społecznel);

6) dane określone W części l niniejszej ofeńy są żgodne z Klajowym Rejestrem sądowym/Właściwą

ewidencją1);

7) Wszystkie podane

ifaktycżnym,

w ofercie ólaz zaĘcznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

PRE_zEs
r"ńL|iWł?,>,u

!/v!pĘPRĘzĘ§,,..,,.

(podpis o§oby upoważnionej
lub podpisy osób Upowaźnionych

do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta/ofercntóWr)

Dł"._2.b_,06..2p/f,

załączniki:
1, K;pia aktualnego odpisu ż K€jowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)
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PośWiadczenie żłozenia oferiy25)

2, W pżypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotóW składających ofeńę wspólną niż
Wynikający z Kąowego Rejestru sądowego lub innego właściwego rcjestru - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania W imieniu ofe.entatów),

r) Niepotlzebne Skreślić,
'] Roduaiem zadania jestjedio lub \!ięcci zadań publiczn,vch oklcśbnych w an, 4 uśawy z dnia ]4 klvietnia 200]
l l,J/di10 c po4lhl rL\lL/r.rU'l,s.,.,|,diń!,e,
r] Każdy ż olircntó\ł Sk]adając]ch of€rLc usp(ilną plzedstawia sw0jc danc. Koieini oi-erenci doląc/ają \iłaści$c

' ł.orma p,a§na o7nacza f()m]ł działalności organiżacji pożirządo\łe.]. podmiotu. iednoslki oĘaniżac)inej
określoną na podśhwie obo\viązLljących przepisóW. w szcźególności stoqar7}szcnic i inndacje. o§ob} pra*nc
i jednostki olganizac),ine dzialające na podslawie przepisólv o slo§unku PańsMa do Kościo}a Katolick]ego
W Rzecz,,-po§politcj Polskici. o stosunku tlańslwa do innrch kościokj\ł i z§ia7ków w),żnaniov!}ch ora7

o gwarancjach wolności sumienia i w)7nanja. icżcli ich cele §lalu(xlc obc]nlltj,ą prowad7enic dzjała]ności poź}tku
publiczneso. uc7nn)*skic klub} Spońow.. ochohicze straże pożanlc oraz inne, NaLcż,\ żaznaczyć odpos,icdniq
lbrlne lub lvpi§!ć inną,

Podi.nll,ś\ sl .c$elor<jr.rU Jl,(s,dell( ,

''' W za]eżności od tcgo. !Yjaki śpov)b olganizacja i b podnliol pos,stał.

' osiedle. soleclło lub i|na jednoslka poJnocn;c7a. W}pełnieni€ nic obowiazkowc. Na]cZ} \-pehrić.jcżcli
Zadanie pLlblicznc proponowane do l§alizac]i ma b},ć r.aliżo ane N olrr9bic daoej jednostki,
3) Nic iv,". pełniać w przlpadku nia§ta dolccznego Warsla\Yy.
l' Dorr-c.ł! oddziakjrv terenorr}ch. p]acólvck i innych iednostck organiżac)inych ofirenta Nal.żr" ł}peln]ć jeśli
zadanic ma być rea]i70\anc \ obrębie daiej jednosIki organi7ac},jnei,
r1'] Nal€ży okrcślić cz},podstawa są żasady ok.eśldlc $ smfucie. pcłromocnic§yo. p(,ku cZ) le7 inni podna\a,

Dolycz}, tylko 0lirt] wspólnej,
] W\pehić t!,1ko w przypadku ubiegania sic o dotjnan§o\anic inlvestycji.

Lr] opls nnlsi b}ć spó]n} Z harnronogramem i ko§ztoryscm, W pr/ypadku ot!ń} Wsp(jln.i należ,", w§kalać

dok]adny po.lżial działań q rairach reaIjzac.ji ,adania publicznego nricdżr sklndaj4c}mi oltrtę wspó]n4.

'') w harnvmgramie nalezy podać teflniny rożpocz§cia iżakoncżcnia poszczegó]n)ch dżiał,l] oraż licżbo*e

określenie skali dżialań planowanych pży realjżacii żadania publ;czncgo (tzn. mial adckwatnych dla dancgo

zd|dn J p lblic7nc"t,, nl, ]lcżba 5\r i.rJc/.11 udzielan}ch t)godniowo, miesięcżnie, 1ic,ba adre§ató\ł),
]4] ooIq 7lndn\ 1 k,\ZIUĄęn
r'' Nal"i_, upisać zakładane rczultaly Zadania publicznego czy bcd4 tr\ale oraz s iakim stopniu realizacia

zadania prż),czyni Się do .oz,!iEzania problcmu Społec,nego lub z]agod,ijego negatywne skull]
ri'l'laJez,u urvzgLerlnić wsz}stkie planowanć koszt},. !v s/.źególności źkupu Ushlg, /akupu rzeczr. W)nagrodzeń,

' Dot) czy jed}n]e \!spierania 7adania publicznego.
*'Należ} s.pi§ać kosztr bezpośrcdnio Z\łiazan€ / cclcm rea]izowancgo zadania publicznego,
|!' W pr7ypadku of'eń} wsplrlnci koleini oferenci dołączaja do tabcli inlbrnrację o swoich kos-ach.

"'] \ależr wpiśać koszty /\iażane z obsługa i ndmjni§Lracia reali,owancgo zadaDia. klóre z§,ią7an, są

Z §ykon}§!nicm dzialal] o charaktcrze administrac}jnJ,m. nadżolcz}nr i konlroln},m, § Lym 0b§łLIgą finan\0\!t1

]l] W)peInie|ie l,akullal!Wne unrc7liwia zawarcic w umowie pośtanowienia. o klfu)ln nro§,a s i( 16.amołe_!ro

"ro.u 
.nn*l,, slanow;ąccgo za|aclnik nr 2 do rozporzadz€nia MiDiStn lł,ac), i Polilyki Społecznej l dnia

.,,,,,.,,,,.,,.,,,,.,,,,,,,.., ,. B §prawie wloru ofelty i ramoWego w7()ru firolvy dolycżących r€aliżacji uadania

Adnolacje urzędowe'5)
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publicae8o omz wzoru sprawozdania z wykonania t€o zadania, Dotyczy jed)nie oferry wspi€rania realżacji
zadania publicalego,

") lnfornacje o l§łalifika.jach osób, które będą zatnrdnione pzy rcalizacji zadal.iia publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolortariuszy, W prłpad].-u ofer§, wspó]nej na]eży pr4porądkowaó zasoby kaalrowe do
dysponujących n 

jmi of€rentów,
2]] Np. iokul, sprzę! materia}y, W prł?adku ofelty wspó]rcj należry prą?orządkować zasoby rzeczowe do
dysponui ących nimi oferentów,

'a) odpi§ musi być zgodny z aktualn}.n stanem faktyczrym i prawn]m, niezależrie od tego, kiedy został \ł}dany,
'') Wypehria organ administżcji publicaej.
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