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l. Dane oferenta/offity' )s)

1) nazwa: Parafia Rzymsko-Katolicka Tr6jcy PrzenaiSwigtszej w Palowicach

2) forma prawns;a)

O stowazyszenie O fundacja

(X) ko5cielna osoba prawna ( ) koScielna jednostka organizacyjna

( )sp6tdzielniasocjalna ( ) inna...

3) numer w Krajowym Rejestze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)
Za5wiadczenie Wojewody Slqskiego SOIV.6140.l4.20l6

4) data wpisu, rejestracji lub utwozenia: 6)2016-02-26

S)nrNlP: 6422752659 nTREGON:040088363

6) adres:

miejscowoSc: Palowice ul.: Woszczycka'l7a

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: Czerwionka-Leszcryny powiat: a)rybnicki

wojew6dztwo:Slqskie

kod pocztowy:44-246 poczta: E)Palowice

7)tel.:601213314 faks:

e-mail: piotrsiem2@interia.pl http://

8) numer rach unku ban kowego: 7 6'17 50001 20000000023368072

nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska SA Bankowo66 Detaliczna w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 -
Centrala

9) nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do reprezentowania oferenta/ofetent6wl) :

Siemianowski Piotr
10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoSrednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym
mowa w ofercie:e)

Pa rafi a T r6)cy P rzenai5wi gtszej, Palowice, u l. Woszcrycka 1 7 a, lel. 32427 4044

11) osoba upowa2niona do skladania wyjaSniei dotyczqcych oferty (imiq i nazwisko oraz nt telefonu
kontaktowego)

Piotr Siemianowski, ul. Woszczycka 17a;44-246 Palowice, tel: 60't213314

12) pzedmiot dzialalno6ci po2ytku publicznego:

a) dzialalno56 nieodptatna po2ytku publicznego

- dzialalnoS6 charytatywna,
- nauki, szkolnictwa wy2szego, edukacji, o6wiaty i wychowania,
- dzialalno56 na rzecz dzieci i mlodzieiy, w tym wypocrynku dzieci i mlodzie2y,
- kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologii i ochrony zuierzqt oraz ochrony dziedzictwa prryrodniczego,
- dzialalno66 na rzecz rodziny, macierryfisrwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.

b) dzialalno56 odplatna po2ytku publicznego

nie dotycry

'13) je2eli oferenUobreneil)prowadzi/prouradzql) dziatalnoS6 gospodarczq

a) numer wpisu do rejestru pzedsigbiorc6w'. nie dotyczy

b) pzedmiot dzialalnoSci gospodarczej

i nie dotyczy
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ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji
pu bl icznej wr az z przytoczen iem podstawy prawn ej I 0)

, nie dotyczy

ll!. Szczeg6lowy zakres neczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacii

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

ianiiii;:i,iewo moim przvi"lili"r" polega na organizacji zaiq6 ekologii.nv"r, ori J.i""i na temat
warto6ci dzew w 2yciu czlowieka, sposob6w pielggnacji i dbania o otaczajqcy nas Swiat. Podczas zajq6
uczestnicy poznajq r62ne gatunki drzew i krzew6w orazantierzqlcharakterystycznych m. in. dla
zadrzewiei Sr6dpolnych, poznajq ich rolq iznaczenie dla przyrody, gospodarki ispoleczefstwa.
Dowiedzq siq jaki wp{yw majq zmiany klimatu na Srodowisko naturalne i zanikanie bior62norodno6ci, a
tak2e zobaczq korrySci plynqce ze zr6wnowa2onego rolnictwa i ekoturystyki. W zadaniu bqdq niwnie2
uczestnicry6 dziadkowie dzieci biorqcych udzial w projekcie. Podczas wsp6lnego spotkania, a ranego
spotkaniem miqdrypokoleniowym, dziadkowie bqdq opowiada6 o drzewach za swoich dziecigcych
czas6w, gdzie byly a teraz ich nie ma, jak dbano o drzewa, jakq rolq pelnily w ich lokalnym Srodowisku, o
ciekawych okazach. Ponadto dzieci wezmq udzial w zajgciach praktycznych, cryli bqdq nasadzad drzewa
orazkrzewy, tj. grab pospolity oraz jalowiec, na terenie zabytkowego Ko6ciola p.w. Tr6jcy
Przenaj6wiqtszej w Palowicach oraz bqdq je pielqgnowa6. Nabgdq w6wczas wiedzq jak prawidlowy naleiy
dokona6 nasadzef oraz w jaki spos6b naleiy pielqgnowa6 nasadzone drzewa i krzewy aby prawidlowo

sig rozwijaly. Wszystko te dzialania odbgdq siq pod okiem specjalisty ze Szk6lki Drzew i Krzew6w
Ozdobnych z Gospodarstwa Szk6lkarskiego Kapias. W ramach projektu zostanq zorganizowane dwa
wyktady: l) na temat drzew, w kt6rym dzieci uryskajq m. in. informacjq skqd siq uzigly drzewa, pozna
kr6tkq historia na temat dlugiej ewolucji drzew, jak wyglqdalo piemrsze drzewo oraz dlaczego drzewa iyjq
dlugo i dlaczego drzewa sq dla nas wa2ne; 2) "Gorejqcy krzew, lentyszek i gorczyca. Biblia okiem
botanika", czyli o ro6linach biblijnych w nasrych ogrodach. Na zakofczenie projektu odbqdzie siq
spotkanie podsumowujiice, na kt6rym zostanq om6wione wszystkie dzialania zrealizowane w ramach
zada nia "D-rzewo m oim prry_ jaciele m".

2. Opis pottzeb wskazujQcych na konieczno56 wykonania zadania publicznego, opis ich
przycz,yn oraz skutk6w

i Nie ma na Ziemi ro6lin okazalsrych, wa2niejsrych dla przyrody i dla czlowieka, ni2 dzewa. Podobnie iak i

i krzewy i ziola, nawet najwiqksze drzewa swoje 2ycie rozpoczynajq jako male siewki, spo6r6d kt6rych 
i

i tylko ulamek ma szans? przeLrye. W miarq wzrostu, zyskujq jednak przewagq nad pozostalymi roSlinami.
i Sw6j sukces zawdziqczaiqzar6wno osi4ganym rozmiarom, odporno6ci na czynniki zewngtrzne, jak i
idtugo6ci iycia, stajqc sig dominujqcym elementem krajobrazu o wielu funkcjach. R6wniei na terenach
przeksztalconych przez czlowieka zielef wysoka odgrywa wa2nq, lecz wciq2 niedocenianq rolq. Poznanie
izrozumienie tych niezwyklych organizm6w oriaz funkcji, jakie pelniq, jest najlepsrym sposobem, aby sig
z nimi zaprryiaini6, chronie je oraz dba6 o ich dobrobyt. Jest to pierwsry krok w budowaniu spolecznego
zaanga2owania na rzecz przemy6lanego ksztaltowania naszego otoczenia, z uwzglqdnieniem wa2nej roli
drzew. Obecnie w Polsce mo2na zauwa2yt niepokojqcy trend zaniku zadrzewlefi, a tym samym ubo2enia
krajobrazu. Dlatego waine jest aby zwlaszcza osoby mlode posiadaly odpowiedniq wiedzg przyrodniczq.
Systemy spolecznej opieki nad drzewami z powodzeniem funkcjonujq ju2 od wielu lat m. in. w Wielkiej

i Brytanii. Okazuie siq,2e drzewa pomagajq w budowaniu relacji migdryludzkich. Wsp6lne sadzenie dzew
i na podw6rku cry placu zabaw jest dobrq formq integracji z sqsiadami, ksztaftuje r6wniei poczucie
i odpowiedzialnoSci za przestrzefi publicznq. Zieleh jest wa2nym elementem uklad6w pzestrzennych miast
i i wsi. Stanowi czesto o ich presti2u i atrakcyjnoSci. Ze wzglgdu na swojq wielko56 drzewa podkre6lajq
j lokatny krajobraz, przycryniajqc sig tym samym do tworzenia unikalnego charakteru danego miejsca. Ma

ito swoje przeloienie na ich wartoS6 ekonomicznq. Badania naukowe wskazujq jednoznacznie, 2e

:jesteSmy gotowi zaplaci6 wiqcej za mieszkanie, z kt6rego okien wida6 dzewa.

Ponadto w dobie gwaftownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz wiqkszego znaczenia
nabierajq takie pojgcia jak: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona Srodowiska. Okazalo sig bowiem,2e
czlowiek od zarania dziej6w korzystajqc z naturalnych bogactw ziemi poczynil takie szkody, kt6re
stanowiE powaine zagro2enie r6wnowagi biologicznej niezbqdnej dla jego wlasnego 2ycia. Czlowiek
powinien zdawai sobie sprawq z tego, ie nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody - jest przeciei
jej czqSciq. Dlatego te2 ochrona przyrody i racjonalne wykorrystanie jej zasob6w, to problemy, kt6re staly
siq sprawq calej ludzko5ci. R6wnie2 i nas samych. Wiele obszar6w okre5la siq mianem "obszar
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i zagro2enia ekologicznego", a w niekt6rych przypadkach urasta on do rangi obszaru klqski ekologicznej
j (np. ekosystemy g6rskie Karkonoszy, G6r lzerskich,"Czamy Trqikqf'). Coraz czq5ciei mamy r6wnie2 do
i crynienia ze spalaniem Smieci lub z betonowaniem otoczenia" Aby w przyszloSci nie dochodzilo do takich
j tragedii, edukacjg ekologicznq nale\ rozpoczynatju2 od najmlodsrych Iat Dzieci mogq by6
i petnowarto5ciowymi partnerami doroslych w walce o ochronq Srodowiska. Sq one bowiem bacznymi
: obselatommi tego wszystkiego, co siq wokol nich dzieje. ttileiy da6 im tylko szansg, a rrnyro6nii z nich
pokolenie, kt6re umiejgtnie bgdzie korzystalo z dar6w Ziemi i rozwijajqcej sig cywilizacji. Dzieci nie majq
ieszcze wyksztalconych stereotyp6w, dlatego stosujqc odpowiednie formy i metody pracy mo2na
skutecznie i efektywnie ksztaftowa6 ich postawq zgodnq z etykq ekologicznq.

Przera2ajqca sq r6wnie2 dane statystyczne. Tylko w okresie od stycznia 2016r. do chwili obecnej wydano
108 decyzji administracyjnych zezwalajqcych na usuniqcie ponad 500 drzew na terenie Gminy i Miasta
Czennionka-Leszczyny l2r6dloz https:/Arvykaz.ekoportal.pl - dane dot, Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszcryny).

Adresatami zadania "Drzewo moim prryjacielem' sq dzieci uczqszczaiqce do Szkoly Podstawowej w

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacii inwestycji zwiqzanych z realizaciqzadania
publicznego, w szczeg6lnoSci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyna siQ to do podnvy2szenia
standardu realizacji zadania.lr)

nie dotyczy

5. lnformacj a, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferenuo+erencir)otrzymal/otaymatil)dotacje na
dofinansowanie inwestycji zwlqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji,
kt6re zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrrymania
dotacii tt)

nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacjizadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Glownym celem zadania jest rozbudzenie u dzieci potrzeby kontaktu zprqrodq,, w tym propagowanie
wiedzy o drzewach i ich roli dla Srodowiska.

Cele szczeg6lowe:
-zapoznanie dzieci z r62nymi gatunkami drzew,
- poznanie funkcji i znaczenia drzew,
- przyanyczilanie dzieci do pozytywnych zachowaf zmierzajqcych do ochrony drzew,
- zdobywanie umiejqtno5ci do6wiadczania i obsenrowania przyrody,
- poznanie r62nych Srodowisk przyrodniczych,
- ksztaftowanie wra2liwoSci i szacunku do ojczystej, lokalnej przyrody,
- wyrabianie szacunku dla przyrody ijej pigkna,
- wpajanie silnego zwiqzku ze Srodowiskiern,
- uczestnictwo w dzialaniach majqcych na celu ochrong i zapobieganie dewastacji Srodowiska,
- zachgcanie do aktywnej obecnoSci we wlasnym Srodowisku,
- naukq wyciqgania wla6ciurych wniosk6w, perspektywicznego my6lenia i przewidywania skutk6w
okre6lonej dzialalnoSci czlowieka,
- uzmyslowienie dzieciom, 2e troska o przyrodg jest troskq o nas samych i nasze spokojne 2ycie,
- integracja i aktywizacja spoleczna dzieci,
- uzbogacenie ekosystemu wokol zabytkowego koSciota.

7, Mieisce realizacii zadania Rublicznego

Zadanie "Drzewo moim prryjacielem" bgdzie reatizowane na'tercnie solectwa Palowice, tj. na terenie
zabytkowego Ko5ciola p.w. Trojcy Przenai5wigtszej w Palowicach prry ul. Woszczyckiej {7a (np. w
salkach na probostwie).

--t
l
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8. Opis poszczeg6lnych dzialaf w zakresie rcalizacji zadania publicznego 1z)

:

i 1. Rekrutacja - nab6r do projektu bgdzie odbywal siq wielotorowo, ts;n. za po6rednictwem plakat6w,
i informacji przekazanych dla dyrekcji Szkoly Podstawowej w Palowicach i podczas ogloszeri
i duszpasterskich podczas Mszy 5w. oraz zostanie zorganizowane spotkanie rekrutacyjno-informacyjne, na

kt6rym zostanq om6wione zasady uczestnictwa w projekcie oraz cele ijego zalo2enia. Bqdzie mo2na
r6wniei zloiy6 deklaracjq uczestnictwa w projekcie. Planujemy udzial 30 dzieci uczgszczajqcych do
Szkoly Podstawowej w Palowicach oraz 30 dziadk6w tych dzieci. lnformacje o spotkaniu zostanq
rozwieszone w gablotach informacyjnych przy koSciele oraz na terenie solectwa Palowice.
2. Wyklad na temat drzew - zostanie zorganizowany jeden wyklad, kt6ry bqdzie trwat 2 godziny. Wyklad
bgdzie po5wiqcony tematyce drzew, np. zostanq na nim poruszone takie zagadnienia jakl skqd sig rrrzigly
drzewa; kr6tka historia na temat dlugiej ewolucji drzew; jak wyglqdato pierwsze drzewo; dlaczego drzewa
2yiq dlugo; dlaczego dzewa sq dla nas wa2ne; Magiczny proces fotosyntery. Wyklad bqdzie
dostosowany do uczestnik6w projektu, z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Podczas zajg6
uczestnicy poznajq ta,k2e r62ne gatunki drzew i krzew6w oraznuierzqt charakterystycznych m. in. dla
zadrzewiefi Sr6dpolnych, poznajq ich rolg iznaczenie dla przyrody, gospodarki i spoleczeristwa.
Dowiedzq siq jaki wplyw majq zmiany klimatu na 6rodowisko naturalne i zanikanie bior6inorodno6ci, a

r tak2e zobaczq korrySci plynqce ze zr6wnowa2onego rolnictwa i ekoturystyki. Wyklad wygtosi wla5ciciel
: Gospodarstwa Szk6lkarskiego Kapias z siedzibq w Goczalkowicach-Zdroj w ramach wolontariatu.
3. Spotkanie pokolefi - dziadkowie opowiadajq o drzewach -zyiemy w czasach, kiedy mamy coraz mniej
okazji do kontakt6w z lud2mi starszymi. Znlkaiq rodziny wielopokoleniowe. Swiat zmienia sig na tyle
srybko, 2e wledza gromadzona przez cale 2ycie, szybko siq dezaktualizuje. Seniorzy nie sq ju2
postrzegani jako ,,skarbnica wiedzy i mqdro6ci". Coraz czg5ciej mlodzi ludzie stawiajq pytanie ,,skoro
starsi nie obslugujq komputera, to czego mogq mnie nauczye?". Proces ten ciekawie opisala
amerykafska antropolo2ka Margaret Mead, okreSlajqc,i2Zyjemy w czasach ,,kultury prefiguratywnej",
kiedy to starsi uczq sig od dzieci, chocia2by tego, jak odnale26 sig w Swiecie nowych technotogii i
nadq?yf za zmianami. Brak naturalnych pzestrzeni do kontakt6w wielopokoleniowych w rodzinie, w
przestrzeni miasta czy wsi sptawia, 2e mlod.zi i starsi malo o sobie wiedzq, zadko wspolpracujq. Po obu
stronach rodzq siq stereotypy. Warto spotka6 mlodych i starsrych, aby przelamywa6 stereotypy,
konfrontowa6 r62ne spojrzenia, wymienia6 sig wiedzq i umiejqtno5ciami i wspiera6 w tych obszarach,
gdzie mlodzi i starsi mogq siq uzupelnia6. Dlatego postanowili6my w ramach zadania zorganizowa6
spotkanie miqdzypokoleniowe, podczas kt6rego dzieci i ich dziadkowie bgdq rozmawia6 o drzewach,
dziadkowie opowiedzq m.in. o drzewach za swoich dziecigcych czas6w, gdzie byty a teraz ich nie ma, jak

j dbano o drzewa, jakq rolq petnily w ich lokalnym Srodowisku, o ciekawych ofazictr na terenie solectura
iPalowice.
4. Wyktad pt. "Gorejqcy krzew, lentyszek i gorczyca. Biblia okiem botanika", czyli wyklad o roSlinach
biblijnych w naszych ogrodach - idenffikacja biblijnych ro6lin czqsto jest nielatwa. Te same ro6liny w
r62nych ksiqgach czasami majq r62ne nazwy i nie sq to jednoznaczne nazwy naukowe, jakich obecnie
uiywa siq w botanice, lecz natry potoczne, ktrirc zmienialy siq z czasem. Wiele btgd6w popelnili
tlumacze Biblii, kt6tzy Uumacryli te nazwy z tekst6w oryginalnych w jgzykach: hebrajskim, aramejskim i
greckim. Wsp6lcze5ni badacze ro6lin biblijnych by uryska6 prawidlou4y urynik oparli siq na jak najbardziej
oryginalnych tekstach pisanych w tych jgrykach, ale i to nie rrystarcry. Prawidlowe przetlumaczenie
nazw roslin na precyryjny jqzyk wsp6lczesnej botaniki wymaga ponadto wiedzy botanicznej i dobrej
znaiomo5ci flory lzraela i oSciennych kraj6w w czasach biblijnych. Rozpoznanie, o jakq ro6ling chodzi,
czasami mo2liwe jest dopiero po doktadnej analizie calego kontekstu, w jakim tq ro6ling opisano. Nawet
obecnie jednak pomimo pracy wielu specjalist6w niemo2liwe jest pewne rozpoznanie wsrystkich
gatunk6w ro6lin wymienionych w Biblii. Wiele ro5lin biblijnych, w tym lentyszek, sq obecne we
wsp6lczesnych ogrodach. lch historie nieco rozja5niajq wielkie tajemnice, nie tylko dotyczqce Zuzanny i
starc6w. Bgdzie mowa o Krzaku Moj2esza, zwany te2 gorejqcym, kt6ry rzecrywiScie plonie sam z siebie...

; Mo2e najciekawsze iwymagajqce uwagi sq wlaSnie zab6iczy terebint i wspaniaty blqkit nasion lez Hioba.
i Zagadnienie te om6wi Ks. dr Tomasz Kusz, pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego
iTestamentu.
i 5. Zajgcia praktyczne - nasadzenie drzew i krzew6w -w ramach tych zajq6 dzieci bqdq nasadza6: 1)
i drzewa - 6 szt. Bgdzie to grab pospolity - w Europie ro6nie ponad 20 gatunk6w grabu, a w Polsce tylko
ijeden - grab uyczajny. Drewno tego drzewa, niezu4ykle twarde i sprg2yste, ntrykorrystywane bywa w
! stolastwie i do wykonywania drewnianych k6l; 2l knewy - 120 szt Bqdzie to jalowiec - drzewoto bylo
i dobre, iryczliwe ludziom i mile bogom. Dym z jalowca byl jednq z najwiqkszych broni Slowian przeciwko
I wszelakim demonom mieszkajqcym w zakamarkach domostw. Prace nasadzeniowe bqdq odbywaC siq
j pod okiem specjalisty z Gospodarstwa Szkolkarskiego Kapias - tak aby drzewa i krzewy iosly dobrze,'
i muszq by6 bowiem przede wszystkim prawidlowo posadzone. Przekaie on dzieciom informacjq: kiedy
i sadzi6, jak gqsto sadzi6, jak prrygotowa6 glebq do sadzenia drzew i kzew6w i pokaie krok po kroku jak
;rWfonae te czynno5ci.
; 6. Pielqgnacia nasadzonych drzew i krzew6w - kalda ro5lina po nasadzeniu wymaga troskliwei
j pielggnacji, aby jej rozw6j byl prawidloury. Prace pielggnacyjne r6wnie2 bqdq odbywa6 siq pod okiem
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specjalisty z Gospodanstwa Szkolkarckiego Kapias. Przeka2e on dzieciom wiedzg na temat pielqgnacji
drzew i krzew6w - co nale2y robi6, jakie crynno5ci podejmowa6, np. podlewanie, odchwaszczanie cry
dbanie o Sciolkq.
7. Podsumowanie projektu - na zakoficzenie projektu bqdzie mialo miejsce spotkanie podsumowujqce
proiekt.Zostanq przedstawione oraz om6wione wszystkie dzialania, kt6re odbyly sig podczas realizacji
projektu. Spotkanie bgdzie mialo charakter otwafi, En. wezmq w nim udzial uczestnicy projektu oraz
mieszkafcy solectwa lub Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny.

Rezultaty ilo6ciowe:
- liczba os6b uczestniczqcych wzajgciach - 60,
- liczba wyklad6w - 2,
- liczba godzin wyklad6w - 4,
- liczba spotkah miqdzypokoleniowych - 1,
- liczba godzin nasadzef drzew i krzew6w - 10,
- liczba godzin pielqgnacji drzew i krzew - 10,
- liczba spotkari podsumowujqcych - 1.

Rezultaty jako5ciowe:
- poszezenie wiedzy na temat drzew,
- wzrost wiedzy i Swiadomo5ci ekologicznej,
- wzmocni sig pozytywny wizerunek parafii jako odpowiedzialnej ekologicznie,
- zaprezentowanie siq dzieci w Srodowisku lokalnym jako odpowiedzialni za swoje otoczenie,
- zdobycie u m iejqtno5c i obse rwacji przy rodniczej,
- przyjqcie opiekufczej postawy wobec dlzew,
- wzrost zaanga2owania w dzialania na tzecz przyrody,
- utnralenie pozytywnych postaw,
- wzbogacenie ekosystemu solectwa Palowice,

9. Harmonogram 13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2016-06-01 do 2016-07-31

Poszczeg6lne dzialania w zakresie realizowanego zadania
Publiczneggla)

Terminy realizaqi
poszczeg6lnych
dzialafi

Oferent lub inny
podmiot
odpowiedzialny za
dzialanie w
zakresie
realizowanego
zadania
publicznego

1. RekrutaQa 01.06.20't6 -
10.06.2016

Oferent 1

2. Wyklad na temat drzew 13.06.2016 -
18.06.2016

Oferent 1

3. Spotkanie pokolei - dziadkowie opowiadajq o drzewach 20.06.2016 -
25.06.2016

Oferent 1

4. Wyklad pt. "Gorejqcy kzew, lentyszek i gorczyca. Biblia okiem
botanika"

27.06.2016 -
02.07.2016

Oferent 1

5.Zqqcia praktyczne - nasadzenie dzew i kzew6w 04.07.2016 -
09.07.2016

Oferent 1

6. Pielqgnacja nasadzonych drzew i kaew6w 10.07.20'16 -
3't.07.20'r5

Oferent 1

7. Podsumowanie projektu 30.07.2016 -
31.07.2016

Oferent 1

1 0. Zakladane rezu ltaty real izacj i zad a n ia p u bl iczn e got 5)

Efekt dzialaf podjqtych w projekcie bqdzie widoczny w zachowaniach oftrz umiejqtno5ciach dzieci, kt6re i

w nim wezmq udzial. Wiadomo5ci, a przede wszystkim umiejqtno6ci, ktrirych nabgdq dzieci spowodujq, ii i

bgdq potrafili zwr6ci6 uwage na bogactwo i r62norodno56 Srodowiska prryrodniczego naszei okolicy oraz i

uwra2liwi je na potrzebq ochrony przyrody, w tym drzew. 
i
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,- poprawa estetyki terenu solectwa Palowice.
i

I Spos6b mierzenia rezultat6w:
i - listy obecno6ci,

i -- 
doku mentacja fotografi czna.

lV. Kalkulacja przewidywanych koszt5w real izacj i zadan ia publicznego

1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:

Lp. Rodzaj koszt6w16)
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I Koszty merytorycznels) po stronie: Parafia Rzymsko Katolicka Tr6jcy Przenajswietszej w Palowicach

1) \Afklad na temat dzew
- wykladowca - umowa
wolontariacka (1 osoba x 2
godz.)

2 100,00 godz. 200,00 0,00 0,00 200,00

2) \Afiklad pt. "corejEcy
krzew, lentyszek i

gorczyca. Biblia okiem
botanika", czyli wyklad o
ro6linach biblijnych w
naszych ogrodach -
wykladowca - umowa
wolontariacka ('l osoba x 2
godz.)

a 100,00 godz. 200,00 0,00 0,00 200,00

3) Zakup sadzonek drzew b 624,60 szt. 3 747 ,60 3 747 ,60 0,00 0,00

4) Zakup sadzonek
kzew6w

120 7,00 szt. 840,00 440,00 400,00 0,00

5) Osoba nadzorujqca
zajqcia praktyczne -
umowa wolontariacka

20 30,00 godz. 600,00 0,00 0,00 600,00

il Koszty obslugi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie: Parafia Rrymsko-Katolicka Trojcy
PrzenajSwigtszej w Palowicach

'l ) Koordynator projektu -
umowa wolontariacka (3
miesiqce x 20 godz./mies.)

50 40,00 godz. 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00

il lnne koszty, w tym koszty wyposa2enia i promecji po stronie: Parafia Rrymsko-Katolicka Trojcy Przenajswigtszej w
Palowicach

1) nie podano 0,00 0,00 0,00 0,00

IV Ogolem 7 987,60 4 187,60 400,00 3 400,00

2. Przewidywane 2r6dla finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 4 187,60 zl 52,43 %

2 Srodki finansowe wlasnelT) 400,00 zl 5,01 0/o

3 Srodki finansowe z innych 2r6del ogotem (Srodki finansowe wymienione w pkt. 3.'l-3.3)11) 0,00 zl O o/o

3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznegolT) 0,00 zt O o/o
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3.2 Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczegolnosci: dotacje z bud2etu
pafistwa lub bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, funduszy celowych, srodki z
funduszy struKuralnych)17)

0,00 zl O o/o

3.3 PozostalelT) 0,00 zl O o/o

4 \Aklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w) 3 400,00 zl 42,56 %

E Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1 - 4) 7 987,60 zl 100 0/"

3. Finansowe Srodkiz innych 2r6del publicznych2l)

Nazwa organu
admi nistracj i publicznej
lub innej jednostki
seKora finans6w
publicznych

Kwota Srodk6w (w zl) lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta) o
pzyznanie Srodk6w
zostal (-a) rozpatzony(-
a) pozytywnie, czy le2
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatzony(-a)

Termin rozpatzenia - w
przypadku wniosk6w
(ofert) nierozpatzonych
do czasu zlo2enia
niniejszej oferty

nie dotyczy 0,00 zl TAK/NIE1)

Uwagi, kt6re mogq mie6 znaczenie pzy ocenie kosztorysu:

1) Yttycena stawki na godzinq Swiadczef wolontariusza dokonano na podstawie informacji zawartych w
l.nstrukcji rrypelniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusz lnicjatyw Obywatelskich -
Sl4skie Lokalnie (Tabela. Prrykladowe kalkulacje wyceny godziny pracy wolontariusza).
2) Druk plakat6w oraz informacJi o projekcie i organizowanych dzialaniach zostanq wykonane we
wlasnym zakresie - wklad wlasny rzeczowy oferenta.
3) Nie podano urynajgcia sal na spotkanie migdrypokoleniowe oraz wyklady, gdy2 oferent dysponuje
wlasnymi pomieszczeniami, w kt6rych te dzialania siq odbqdq - wklad wlasny rzeczory oferenta.
4) W bud2ecie nie uuzglqdniono material6w i sprzqt do nasadzeri i pielggnacji drzew i kzew6w, np.
lopaty, grabie i inne narzqdzie oraz wodq do podlewania, gdy2 bqdzie to wklad wlasny rzeczovty oferenta.
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V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizaqizadania publicznego22l

Wojciech Kapias -wyglosi urykhd na temat drzew oraz bqdzie odpowiedzialny zazaigcia praktyczne -
nasadzenie drzew i krzew6w, w tym ich pielqgnacje. Wla6ciciel Gospodarstwa Szk6lkarckiego Kapias w
Goczalkowicach, posiada wieloletnie do5wiadczenie w tym zakresie. Wsrystkie zadania wykona
nieodplatnie, w formie wolontariatu.

Ks. dr Tomasz Kusz - wyglosi wyklad pt. "Goreiqcy krzew, lentyszek i gorczyca. Biblia okiem botanika",
czyli urryklad o ro6linach biblijnych w nasrych ogrodach. Aktualnie pracownik Katedry Teologii Biblijnej
Starego i Nowego Testamentu, czlonek Stowarzyszenia Biblist6w Polskich, autor wielu artykul6w ,
szkic6w i tekst6w populamonaukowych na temat Biblii (np. Termin lepra a natura biblijnego trqdu , w:
pQdziecie moimi Swiadkami. Ksigga Pamiqtkowa dla Ksigdza J6zelaKozyry Profesora Uniwersytetu
Slqskiego w 65. rocznicq urodzin , red. M. Basiuk, A. Malina, Warczawa 2012,s.206-2171. WVglosi uryklad
nieodplatnie, w formie wolontariatu.

i

i Piotr Siemianowski - proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trojcy Przenaj5wiqtszej w Palowicach.
i Posiada wieloletnie do6wiadczenie w realizacji inicjatyw spolecznych. Zalmule sig r6wniei
I 
poryskiwaniem Srodk6w zewngtrznych, np. z Ministerctwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

i Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Katowicach). Organizator wycieczek oraz pielgrrymek. W

i 
projekcae bqdzie petnit funkcjq koordynatora w ramach wolontariatu,

Z.Zasoby rzeczowe oferenta/o#erentoyvr) przewidywane do rrykorrystanaa przy real,azacja
zadania23)

or" *,t',,nk; A ;i ;;i r entiiiit iiiiiri ;;;a ;;i;; ."" o oy rz" 
".o*",l) urzqdzenie wielofunkcyjne - poslu2y do druku plakat6w oraz informacji o projekcie i organizowanych

dzialaniach, a tak2e do stworzenia dokumentacji z przebiegu projektu, np. listy obecno6ci, sprawozdanie,
2) pomieszczenie/sale, kt6rc zostanq wykorrystane do zorganizowania spotkania migdrypokoleniowego
oraz wyklad6w,
3) materialy i sprzgt do nasadzef i pielqgnacji drzew i kzew6w, np. lopaty, grabie i inne narzgdzie oraz
wodq do fodfertania,

3. Dotychczasowe do5wiadczenia w realizacii zadaf publicznych podobnego rodzaiu (ze
wskazaniem, kt6re z tych zadaf reatlzorrane byly we uspolpracy z adminislraciq nublicznd:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trojcy Przenaj6wigtszej w Palowicach realizowala zadania z zakresu
ekologii we wsp6lpracy z Radq Soleckq Solectwa Palowice oraz SzkoQ Podstawowq w Palowicach - m. in.
akcja "Sprzqtania Swiata" organizowana co roku w trzeci weekend wrze6nia. Ponadto organizowala akcie
spoleczne majqce na celu sprzqtanie wybranej czg5ci solectwa Palowice.

Ponadto parafia iest organizatorem wielu wycieczek orazwyjazd6w skierowanych do dzieci i mlodzie2y,
przede wsrystkim w okresie ferii iwakacji.

Parafia tworzy r6wnie2 grupy parafialne:
1) Akcja Katolicka, kt6ra prowadzi liczne dzialania, np. spotkania mikolajkowe, spotkania czwartkowe,
spotkania emeryt6w i chorych zparafii, paczki Swiqteczne dla os6b starsrych, festyny misyjne,
prrygotowanie rekolekcji AK w Brennej
2) Dzieci Maryi - grupa skupiajqca dziewczqta pragnqce ksztaltowac swoje 2ycie wedlug uzoru
Nai6wigtszej Maryi Panny, azarazem chqtne do poslugi Bogu i bliinim,
3) Zywy R62aniec.

4. l nformacj a, cry oferent p rzewid uj e/o#ereneiaaewid$ql ) zlecad real izacj q zad a n ia
publicznego w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia24 kwietnia 2003 r. o
dzialalno5ci potytku publicznego i o wolontariacie.

:

lOferent nie przewiduje zteca6 realizacji zadania publicznego w niniejsrym trybie. 
i

O6wiadczam (a)
1) proponowane zadanie publiczne w caloSci mieSci siq w zakresie dzialalnoSc! po2ytku publicznego oferenta/
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fu1towl);
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobicranie oplat od adresat6w zadania;
3) oferenUotureneil)jest zwiqzanylsq-ztr*gzanilr niniejszq ofertq do dnia 2016-07-31;
4) w zakresie zuiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem i paekazywaniem
danych osobowych, alak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq,
zlo2yly stosowne oSwiadczenia zgodnie z ustawq zdnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.22002 r. Nr 101, poz.926,zpo2n.zm.);
5) oferenUo'fereneil) skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega ffirffil) z oplacaniem nale2no6ci z tytulu
zobowiqzafi podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne
6)daneokre5lonewczq5cilniniejszejofertysqzgodnez@aSciwqewidencjq1);
7) wszystkie podane w ofercie orazzalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

,M,
(podpis osoby u powa2",""$lJg?tJ$sy os6b

upowa2nionych do skladania o6wiadcze6 woli w
imieniu oferenta/o'furentorwl))

Data ......................

Zalqcznikr.

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji. (zlo2ony r6wnie2
elektronicznie)24\

2. Aktualny slatul (zlo2ony r6wnie2 elektronicznie)
3. Umowa migdzy podmiotami uprawnionymi (zlo2ony r6wnie2 elektronicznie)

Po5wiadczenie zlo2enia oferty 2s)

Adnotacje uzqdowe 2s)
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1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
s)

Niepotzebne skreSlic.
Rodzajem zadania jest jedno lub wiqcej zada6 publicznych okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Ka2dy z oferent6w skladajqcych ofertq wspolnq pzedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajq wla6ciwe pola.
Forma prawna oznecza formq dzialalno6ci organizacji pozazqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okre6lonq
na podstawie obowiqzujqcych pzepis6w, w szczeg6lno6ci stowazyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki
organizacyjne dzialajqc,e na podstawie pzepis6w o stosunku Paistwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Paristwa do innych ko6ciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwaranQach wolno6ci sumienia
i wyznania, je2eli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalno6ci po2ytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze stra2e po2arne oraz inne. Nale2y zaznaczyd odpowiedniq formq lub wpisac innq.
Podad nazwg wla6ciwego rejestru lub ewidencji.
W zale2no6ci od tego, w jaki spos6b organiza ja lub podmiot powstal.
Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nale2y wypelnic je2eli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrqbie danej jednostki.
Nie wypelniac w pzypadku miasta stolecznego Warszawy.
Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypelnic jeSli
zadanie ma by6 realizowane w obrqbie danej jednostki organizacyjnej.

10) Nale2y okre6lic czy podstawq sq zasady okre6lone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy te2 inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.

11) \A&pelni6 tylko w pzypadku ubiegania siQ o dofinansowanie inwestycli.
12) Opis musi byc sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - nale2y wskaza6 dokladny

podzial dzialaf w ramach realizacji zadania publicznego miqdzy skladajqcymi ofertg wsp6lnq.
13) W harmonogramie nale2y podad terminy rozpoczqcia i zakof czenia poszceeg6lnych dzialari oraz liczbowe

okre5lenie skali dzialafi planowanych przy realizaqi zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba Swiadczei udzielanych tygodniowo, miesiqcznie, liczba adresat6w).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
1 5) Nale2y opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bqdq trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania

przyczyni siq do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
I 6) Nale2y uwzglqdni6 wszystkie planowane koszty, w szczeg6lno6ci zakupu uslug, zakupu zeczy, wynagrodzei.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nale2y wpisai koszty bezpo6rednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W pzypadku ofefi wsp6lnej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacjq o swoich kosztach.
20) Nale2y wpisa6 koszty zwiqzane z obslugq i administracjq realizowanego zadania, kt6re zwiqzane sq z

wykonywaniem dzialai o charakteze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq i

prawnq projeKu.
21) \Afpelnienie fakultatywne - umo2liwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w g 16 ramowego wzoru

umowy, stanowiqcego zalqcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizaqi zadania publicznego otazwzotu

- - sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizaqi zadania publicznego.
22) lnformacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bqdq zatrudnione ptzy realizacji zadania publicznego, oraz o kwilifikacjach

wolontariuszy. W pzypadku oferty wsp6lnej nale2y przypozqdkowac zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi
oferent6w.

23) Np. lokal, spzqt, materialy. W przypadku oferty wsp6lnej nalezy przypotzqdkowa6 zasoby zeczowe do
dysponujqcych nimi oferent6w.

24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.
25) \Af pelnia organ admin istracji publicznej.
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