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Opinia
dot: zawarcia umowy na realizację zadania publicznego „ Żywe lekcje WOS w zgierskich szkołach"
W związku z ofertą złożoną w dniu 21 września 2015r. Przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich EZG dotyczącą zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w
zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania „ Żywe lekcje WOS w zgierskich szkołach" w trybie
art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Wydział Edukacji i Młodzieży informuje :
- zgodnie z wymogiem określonym w art. 19 a ust. 6 łączna kwota środków przekazanych na rzecz
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich E Z G w 2015 r. nie przekracza 20.000 zł.
Jest to pierwszy wniosek tej organizacji pozarządowej w tym roku i opiewa na kwotę 4.000 zł.

- zgodnie z wymogiem określonym w art. 19 a ust. 7 wysokość dotacji planowanych w 2015 r. na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe praz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 powołanej wyżej ustawy wynosi 1.544.100,-zł (wpisana w przyjęty przez Radę Miasta
Zgierza Program współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie na rok 2015 - uchwała Nr LIV/663/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 listopada
2014 r.)
Na realizację zadania w trybie art. 19 a zarezerwowano w budżecie miasta na 2015 r. w Dziale
801 Oświata i Wychowanie ( rozdz. 80195, § 2820 dotacje) kwotę 4.000,-zł.
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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGC95-100 Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a

mm<T::...

Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)
OFERTA/OFERTA W S P Ó L N A

1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) M O W A W A R T . 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1)

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania v
2

(rodzaj zadania publicznego ')
ŻYWE LEKCJE WOS W ZGIERSKICH SZKOŁACH
(tytuł zadania publicznego)
w okresie od 1.09.2015 do 30.11.2015

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO '
1

PRZEZ
Urząd Miasta Zgierza
(organ administracji publicznej)
składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów '

1

1) nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG
2) forma prawna:

4)

( X ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna
5

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: '
0000350060
6

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ' 26.02.2010
5) nr NIP: 732-213-86-18

nr REGON: 100845154

6) adres:
miejscowość: Zgierz ul.: Łódzka 26/2
7

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: ' -..
8

gmina: Miasto Zgierz powiat: ' zgierski
województwo: łódzkie
kod pocztowy: 95-100 poczta: Zgierz
7) teł.: 792 449 332 faks:
e-mail: stowarzyszenie@ezg.info.pl http://www.ezg.info.pl
8) numer rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0222 2700
nazwa banku: Bank BGZ
1

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów ':
a) Skoczylas Adrian
b) Adamski Łukasz Cezary
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie: '
9

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Adrian Skoczylas, 792 449 332
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy
służących promocji programu Stowarzyszenia; 2) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i
powiatu zgierskiego; 3) prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, tłumaczeniowej i
wydawniczej; 4) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl; 5) organizacja imprez
kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i teatralnych, wieczorów autorskich, wystaw, itp.) oraz
upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych; 6) współpraca z organizacjami
pozarządowymi, samorządowymi, sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu. 7) promocja
wykwalifikowanych kadr wśród instytucji samorządowych i osób zainteresowanych aktywnym
działaniem na rzecz realizacji programu Stowarzyszenia; 8) podejmowanie innych inicjatyw
zmierzających do realizacji programu Stowarzyszenia.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
nd

1

1

13) jeżeli oferent /oferenci ' prowadzi/prowadzą ' działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalności gospodarczej
nd

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej '
10

Określone w statucie

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Zadanie dotyczy przeprowadzenia tzw. żywych lekcji WOS w 8 grupach uczniów i uczennic szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Zgierza. Celem cyklu zajęć będzie poznanie
przez uczniów zadań własnych gminy, opracowanie istotnego dla nich problemu z wybranego obszaru
tematycznego oraz stworzenie rekomendacji dla władz miasta. Młodzież w łącznej liczbie 96 osób
weźmie udział w serii 4 warsztatów w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych miasta i z udziałem
ekspertów wypracuje 8 propozycji rekomendacji w temacie polityki młodzieżowej.
Zadanie odbędzie się w ramach projektu „Wzmocnij siłę swojego głosu - obywatelskie media EZG"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutków
Młodzież nie wykazuje zainteresowania i zaangażowania w sprawy obywatelskie bądź aktywność na
rzecz społeczności lokalnej. Jest to powszechna postawa w różnych częściach kraju, w Zgierzu bardzo
wyraźnie objawiła się w momencie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w październiku
2014 r. Potrzeba wzbudzić u zgierskiej młodzieży zainteresowanie działalnością na rzecz miasta. Brak
uczestnictwa w życiu społecznym miasta wynika m. in. ze słabego zaangażowania nauczycieli WOS w
proces edukacji obywatelskiej (w większości szkół opiekę nad samorządem bądź członkami
młodzieżowej rady sprawują nauczyciele np. języków obcych), braku pomysłu na atrakcyjne dla
młodych ludzi formy nauczania o roli samorządu lokalnego, rzadkich możliwościach działania dla
młodzieży na rzecz swoich rówieśników - jedynie wolontariat traktowany przez młodzież jako narzędzie
zdobywania punktów. W konsekwencji młodzież jest obojętna nie tylko na działalność
samorządowców, ale także ofertę kulturalną skierowaną bezpośrednio do nich
Żywe lekcje WOS zaproponowane w projekcie mogą być okazją do bezpośredniego "dotknięcia"
samorządu i urzędu, zdobycia wiedzy nt. zadań gminy i zastosowania jej w praktyce, a także podjęcia

dyskusji i próby rozwiązania problemów nurtujących zgierską młodzież. Brak podjęcia działań na rzecz
edukacji obywatelskiej młodych ludzi sprawi, że w momencie osiągnięcia pełnoletności, staną się
pełnoprawnymi obywatelami bez kompetencji społecznych i umiejętności kontaktu z urzędem, osobami
biernymi politycznie (w rozumieniu niepartyjnym), negatywnie oceniającymi rzeczywistość.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

_ _

Udział w zadaniu weźmie grupa młodzieży - uczniów i uczennic zgierskich szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w łącznej liczbie 96 osób (8 grup po 12 osób). Rekrutacja kierowana będzie
zarówno do młodzieży zainteresowanych tematyką samorządu i wiedzy o społeczeństwie, aktywnej na
forum szkolnego samorządu bądź Młodzieżowej Rady Miasta, jak i uczniów i uczennic dotąd
niezainteresowanych i niepodejmujących aktywność społeczną. Stawiamy na różnorodność młodzieży
pod względem płci i wyników edukacyjnych osiąganych w szkole.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji
zadania.
11

nd

5.

1

1

Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci ' otrzymał/otrzymali ' dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
1.
2.
3.

Edukacja obywatelska i samorządowa dla blisko uczniów i uczennic zgierskich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych poprzez serię warsztatów z udziałem ekspertów.
Aktywizacja społeczna młodzieży.
Diagnoza potrzeb młodych zgierzan.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zgierz (placówki oświatowe, Urząd Miasta Zgierza i jednostki organizacyjne)
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8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego '
1. Rekrutacja i przygotowanie do zadania.
W porozumieniu ze szkołami wyłonimy osiem 12-osobowych grup uczniów i uczennic. Każda z grup
wybierze jeden z 4 obszarów, w którym opracuje rekomendacje. Do wyboru będą 4 dziedziny: I) sport i
zdrowie, II) kultura i edukacja, III) przestrzeń i komunikacja miejska, IV) sprawy społeczne (m. in.
przeciwdziałanie wykluczeniu i uzależnieniom). Każdy obszar równolegle będą opracowywać dwie grupy,
każda z innym problemem/pomysłem, skonkretyzowanym w ramach obszaru. Opiekę nad grupami
pełnić będą członkowie redakcji Radia i Stowarzyszenia EZG we współpracy z nauczycielami WOS w
poszczególnych szkołach.
2. Warsztaty wstępne.
Uczniowie zaproponują wiele spraw uznanych za problemowe, z nich wyłonią 1-2 główne problemy,
którymi będą chcieli się zająć w ramach fazy głównej "żywych lekcji wos" (ostateczny wybór nastąpi po
odbyciu 2 spotkań w Urzędzie Miasta Zgierza). Uczniowie zostaną zapoznani z narzędziami konsultacji
społecznych, do których użycia w trakcie przygotowania rekomendacji, zostaną zachęceni
(zaangażowanie większej liczby uczniów zwiększy ich szansę na nagrodę). Poznają także założenia
działania oraz cel, jakim jest edukacja o zadaniach gminy a także możliwym wpływie na kształtowanie
miejskiej polityki
3. Warsztat-wykład w Urzędzie Miasta.
Odbędą się 2 spotkania (w każdym połowa wszystkich uczestników projektu) w wymiarze 2 godzin.
Tematem będą zadania własne gminy, liczymy na udział przedstawicieli władz miasta, prezydenta, rady i
urzędu. Młodzież dowie się, co podlega zadaniom gminy, tak aby dobrze określić cele podejmowane w
projekcie i sprecyzować, którymi problemami chce się zająć.
4. Spotkania w jednostkach organizacyjnych miasta.
Każda grupa po uzgodnieniu ze swoim opiekunem i osobami z poszczególnych jednostek UMZ spotka
się z przedstawicielem wydziałów odpowiadających za opracowywane przez młodzież tematy (np. sportMOSiR, kultura-Wydział Kultury, itd.). W ciągu dwugodzinnego spotkania młodzież przedstawi
interesujący ją problem, sprawdzi jakie rozwiązania są realne, aby dobrze przygotować rekomendacje.
5. Warsztaty z udziałem ekspertów.
Końcowy warsztat odbędzie się w szkołach. Młodzież po spotkaniach w Urzędzie Miastach oraz
diagnozie potrzeb w mieście/szkole, pod okiem ekspertów przygotuje rekomendacje będące
rozwiązaniami interesujących ich problemów. Zadaniem eksperta będzie zracjonalizowanie oczekiwań
młodzieży, zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań oraz opracowanie wspólnie z młodzieżą
ostatecznych rekomendacji.
6. Stworzenie i prezentacja rekomendacji.
Przygotowane przez 8 grup rekomendacje zostaną zebrane w jeden wspólny dokument-broszurę
projektową. Młodzież przedstawi swoje pomysły władzom miasta (np. podczas sesji RMZ), odpowie na
pytania, uzyska informację zwrotną nt. szans ich wprowadzenia. Jury złożone z organizatorów projektu
oraz przedstawicieli władz miasta wybierze 1 projekt, którego grupa zostanie nagrodzona za najlepszy i
najbardziej możliwy do zrealizowania pomysł, angażujący w dodatku dużą grupę młodzieży (np.
konsultacje, happeningi). Członkowie zwycięskiej grupy otrzymają nagrody indywidualne, a
reprezentowana przez nich szkoła - materiały edukacyjne.

9. Harmonogram

1

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.09.2015 do 30.11.2015
Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent
zadania poszczególnych

realizowanego
14

publicznego '
1.

Rekrutacja i przygotowanie

lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie w zakresie realizowanego zadania

działań

publicznego

1-14.09.2015

Stowarzyszenie EZG

do działania
2.

Warsztaty wstępne

14-28.09.2015

Stowarzyszenie EZG

3.

Warsztat-wykład w

28.09-

Stowarzyszenie EZG + Urząd Miasta Zgierza

Urzędzie Miasta

12.10.2015

4.

12-26.10.2015

Stowarzyszenie EZG + Urząd Miasta Zgierza

26.10-9.11.2015

Stowarzyszenie EZG

9.11-30.11.2015

Stowarzyszenie EZG

Spotkania w jednostkach

organizacyjnych miasta
5.

Warsztaty z udziałem

ekspertów.
6.

Stworzenie i prezentacja

rekomendacji.

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1

Stworzenie 8 rekomendacji rozwiązania problemów istotnych dla młodzieży
Zwiększenie wiedzy 96 uczniów nt. działań samorządu lokalnego
Nabycie kompetencji społecznych przez 96 uczniów
Wzrost motywacji do zaangażowania się w sprawy publiczne, poczucia sprawczości i wpływu na
politykę miejską przez młodzież

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów

161

Ilość
jednos
tek

Koszt
jednostko
wy (w zł)

Rodzaj
miary

z tego z
finansowyc
Koszt do
h środków
pokrycia z
własnych,
wkładu
z tego do środków z
osobowego,
Koszt
pokrycia z
innych
w tym pracy
całkowity wnioskowa źródeł, w
społecznej
nej dotacji tym wpłat i
(w zł)
członków i
(w zł)
opłat
świadczeń
adresatów
wolontariuszy
zadania
(w zł)
publicznego
(w zł)
1) 1600
1)0
1)0
1)1600
2)5600
2)3200
2)0
2)2400
3)2400
3) 800
3)1600
3)0
4)1200
4)0
4)1200
4)0
5)0
5)1500
5) 1500
5)0
6) 600
6)0
6) 600
6)0
I 7 )

18

Koszty merytoryczne ' po
stronie... (nazwa
Oferenta) :
1) Prowadzący warsztaty
wstępne
2) Eksperci-trenerzy
warsztatów finalnych
3) Materiały warsztatowe
191

[

1)8
2)8
3) 8
4) 12
5) 1
6)1

1)200
2) 700
3)300
4) 100
5) 500
6) 600

1) usługa
2) usługa
3) zestaw
4) zestaw
5) zestaw
6) zestaw

dla uczniów
4) Nagrody dla I grupy
5) Materiały edukacyjne
dla szkół
6) Druk broszur z
rekomendacjami
Koszty obsługi ' zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenta) ':
20

II

19

III

Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie., (nazwa
Oferenta) ':
19

IV

Ogółem:

12900

4900

4000

4000

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Środki finansowe w ł a s n e " '

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3) '

4000 zł

31 %

Ozł

0%

4900 zł

38 %

Ozł

0%

4900 zł

38 %

Ozł

0%

4000 zł

31 %

12900 zł

100%
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3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego ''

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) '

1

17

3.3

pozostałe '

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)
Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)

5

17

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

21

Kwota środków
(w zł)

4900

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
środków został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/N4£ '

Ministerstwo
Pracy
i
Polityki
Społecznej / Program Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
1

TAK/NIE '
1

TAK/NIE '
TAK/NIE"

Termin rozpatrzenia w przypadku wniosków
(ofert)
nierozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej oferty

nd.

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Koszt osobowy w poz. prowadzący warsztaty wstępne oraz trenerzy warsztatów dotyczy wolontariuszy ze
strony Stowarzyszenia EZG.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

Przy realizacji zadania publicznego pracować będą członkowie Stowarzyszenia EZG i redakcja
Radia EZG - członkowie projektu „Wzmocnij siłę swojego głosu". Koordynatorem projektu jest
Adrian Skoczylas, posiadający doświadczenie w realizacji projektów i w pracy z młodzieżą.
Opiekunami grup młodzieży będą osoby z redakcji Radia EZG, osoby dorosłe bądź młode,
wcześniej również realizujące projekty młodzieżowe. W opracowaniu rekomendacji młodzieży
pomogą eksperci z regionu łódzkiego, zajmujący się tematami, którymi będą się zajmować
poszczególne grupy.
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2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów ' przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania'

Stowarzyszenie dysponuje narzędziami umożliwiającymi młodzieży opracowywanie rekomendacji
(dyktafony, laptop, flipchart, itd.). Część pracy młodzieży może odbywać się w szkołach bądź
pomieszczeniach Stowarzyszenia.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Stowarzyszenie dotychczas realizowało różne projekty angażujące młodzież do działania: Poznaj
siłę swojego głosu (audycje promujące zgierskie szkoły - w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury), Odkrywając międzywojenny Zgierz (grupy młodzieży opracowywały materiały historyczne
związane ze zgierskim okresem II RP - w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza), gry miejskie
Ucieknij z kulturą - w porozumieniu ze szkołami i instytucjami kultury, projekt Zgrywalizacja - zagraj
w mieście (grupy odwiedzały zgierskie instytucje kultury), konkurs z cyklu Majowe Dziedzictwo
(Moja Konstytucja, Ja - Obywatel, Szkoła po naszemu).
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4. Informacja, czy oferent/oferenci
przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie,
0 którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie.
nd

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
ofe ren ta/ofere n tó w "';
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie ' opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci "' jest/są ' związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.11.2015
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci "' składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/załega(-ją) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne ';
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencją ';
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i
faktycznym.
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów '
1

^MJlkd

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji '
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
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Poświadczenie złożenia oferty '

Adnotacje urzędowe
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" Niepotrzebne skreślić.
"' Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
' Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
' Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.
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Dotyczy tylko oferty wspólnej.
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - należy wskazać dokładny
podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie
skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
' Opis zgodny z kosztorysem.
i n
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Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania
przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są
z
wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
i
prawną projektu.
Wypełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru
umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi
oferentów.
I6)

171

18)

19)

2 0 !

2 1 )

23)

Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponujących nimi oferentów.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Wypełnia organ administracji publicznej.
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