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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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(wypelnia organ administracji publicznej)

oFERTAJ€FER+A+ISF6INA1)

oRGAN TZACJT POZARZADOWE4+GH)/
e

I e WeteNTARlAelE (Bz, U, 
= 

2910 r, Nr 231, pez-1636)1,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

dzialalno66 na rzecz organizacji pozaJzqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie okre6lonym w pkt 1-32

(rodzaj zadania publicznego,))

Wklad wlasny do projektu pn.: INDUSTRIADA 201S - odkrywamy urok familok6w
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w wojew6dztwa Slqskiego

($7tul zadania publicznego)

w okresie od 15.05.2015 do 30.06.201S

W FORMIE
PetAIlERzElllA-RE^uzAeJl znDANln PUBtIezNEoeAtrSPIERANtA REALtzAcJt ZADANtA

PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

",',"'"j'=: 
o'::l 

l Tl::::. "::*i",f"-ll**r,
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepis6w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
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t. Dane ofe re ntarof6r€*tt6r*r )3)

'l) nazwa: Stowarryszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk

2) forma prawna:4)

(X) stowazyszenie ( )fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() sp6ldzielnia socjalna ( ) inna.............

3) numer w Kra.iowym Rejestze Sqdowym, uAnnym-rejestrze{ub-ernideneii:5r

0000294754

4) data wpisc, rejestracji lub+hx€rzen+a:at 13.12.2007r.

5) nr NIP: 642-302-87 47 nr REGON: 240814372

6) adres:

miejscowosc: Belk ul.: Palowicka 2

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) solectwo Betk

gmina: Czerwionka-Leszczyny powiat:8) rybnicki

wojew6dztwo: Slqskie

kod pocztowy: 44-230 poczta: Czerwionka-Leszczyny

7\ lel:32 43 12 223 faks: -

e-mail: stowarzyszeniebelk@gmail.com http:// belk.pl

8) numer rachunku bankowego: 62 8454 1095 2003 0042 5308 0001

nazwa banku: Ozesko-Knurowski Bank Sp6ldzielczy w Knurowie

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/efisrent6wl):

a) Gzegozek Marek

b) Rybka Zbigniew

c)-

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujEcej zadanie,

o kt6rym mowa w ofercie:e)

Nie dotyczy.
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11) osoba upowazniona do skladania wyjaSnieri dotyczqcych oferty (imiq inazwisko otaznr telefonu

kontaktowego)

Michal Stoklosa, tel. 509 055 411

1 3) jezeli oferent /afsr€n€it ) prowadzi/pre*a@1 ) dziala I no56 gospoda rczq:

a) numer wpisu do rejestru pzedsigbiorc6w

b) pzedmiot dzialalnoSci gospodarczej

Nie dotyczy.

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracii publicznei wraz

z przyloczen iem podstawy prawneilo)

Nie dotyczy.

J

't2) pzedmiot dzialalnoSci po2ytku publicznego:

a)dzialalnoS6 publicznego

1/ wszechstronny rozw6i wsi,
2/ wsp6lpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicq,
3/ wspieranie malych iSrednich przedsiqbiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoiu i poprawy
konkurencyjnoSci,
4/ upowszCihnaanie wiedzy dotyczqcej pzygotowania do pozyskania funduszy z Unii
Europejskiej,
5/ wspieranie dzialaf na rzecztwozenia nowych miejsc pracy,
6/ kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod wzglgdem kulturowym, tradycji
ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
7/ promowan ie reg ional nych produkt6w 2yrrno6ciowych,
8/ ochrona krajobrazu poprzez wprowadzanie nowych ograniczonych form jego
zagospoda rowan ia, ze szczeg6lnym uwzg lqdn ieniem warto6ci przyrod niczychr
9/ 

-promowanie wator6w regionalnych, otaz kreowanie przedsiqbiorczo5ci na terenach
wiejskich poprzez roar6j turystyki,
10/ podejmowanie dzialaf na izecz poprawy stanu bezpieczeristwa mieszkafc6w wsi,
11/ stwozenie mo2liwoSci szerczego dostgpu do edukacii mieszkafc6w wsi,
12l poprawg dostgpno5ci mieszkafc6w wsido Swiadczef medycznych i lekarzy specialist6w,
13/ promocja szeroko rozumianei kultury i rozrywki,
14/ integracja Srodowisk reprezentuiqcych r62ne interesy grupowe, w kraiu iza granicq,
1 5/ aktywizacja ludno5ci,
16/ dzialania na rzecz rozwoju oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,
17l wspieranie uzdolnionej mlodzie2y.

b) dzialalnoSd odplatna po2ytku publicznego

Nie dotyczy.



lll. Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koni€czno56 wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

na wklad wlasny sE niezbQdne do realizacji nizej opisanego zadania publicznego:

Pzedmiotem zadania publicznego jest przeprowadzenie lvydarzen specjalnych realizowanych z

okaz.ii INDUSTRIADY 2015. Wydazenia specjalne zorganizowane zostanE na terenie zabytkowego

osiedla patronackiego kopalni Debiensko. Na placu rekreacyjno-wypoczynkowym odbgdE siQ wystQpy

Orkiestry Miejskiej ,,Debiensko" - pzemarsz na terenie osiedla wraz z mazoretkami. Na scenie

ulokowanej w centralnym miejscu placu odbQde siQ prelekcje historyczne - Geneza powstania,

zaloaenia urbanistyczne osiedla familok6w, Slqskie tradycje na familokach, familoki dawniej i dzis,

wprowadzenie do warsztatow zezbienia w weglu iceramicznych, wystepy pzedszkolak6w i uczni6w

szk6.l (repertuar nawiEzujqcy do tradycji SlEskich, wystepy gwarowe), wprowadzenie do warsztat6w

kulinarnych z Kolem Gospodyrl Wiejskich - kultywujemy SlESkie dzledzictwo kuttnarne wraz z

bezplatnym poczQstunkiem dla zgromadzonych, a takze wystQpy zespol6w Spiewaczych i

folklorystycznych.

Ponadto, pzewiduje siq organizacje wydarzen towazyszEcych na terenie osiedla takich jak:

bezplatne warsztaty fotograficzne, familoki na plotnie - plener malarski, wystawa fotograficzna -
Kopalnia ,,Debiensko" oraz familoki na dawnych iwspolczesnych zd.jeciach oraz dodatkowe atrakcje -
stoiska dla najmlodszych, kramy spozywcze. Planuje sie tak2e zwiedzanie osiedla wraz z

przewodnikiem oraz pociqgiem turystycznym, grq miejskq - zwiedzanie w formie podchod6w,

mozliwosd zapoznania siq z lzbq Tradycji na terenie osiedla, emisjQ film6w dotyczEcych osiedla.

Zaproponowane atrakcje wydarzenia lqczyc bqdzie mysl pzewodnia - praca, jako temat tegorocznej

INDUSTRIADY. Uczestniczqcy w wydarzeniu poznajq ,,prac9" projektant6w i architekt6w osiedla,

pracQ g6rnik6w zatrudnionych w kopalni ,,Dgbiefisko" na potzeby ktorej zostalo stwozone osiedle,

odkryjq tak2e codziennosd zycia, a zarczem pracy na terenie osiedla patronackiego, ze szczeg6lnym

uwzglQdnieniem pracy kobiet.

W dniu INDUSTRIADY odbedzie sie tak2e Festiwal Around the Rock. Festiwal gromadzi co roku ok. 5

tys. uczestnik6w, i spotyka siq z duZym zainteresowaniem medi6w. Nie ogranicza siq do jednego

gatunku muzyki, ale jest otwarty na niemal wszystkie wsp6lczesne nurty muzyki rockowej a takze

dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemyslowego na zadanie pn. ,,INDUSTRIADA 2015 -
odkrywamy urok familok6w" kwote 10 000 zl. WartoSC finansowa calego zadania wynosi 14 599,50 zl,

w tym wklad wlasny 4 599,50 zl. Oferent realizuje szereg projekt6w, gdzie wymagane jest

zaangazowanie srodk6w finansowych iw tej sytuacji nastqpila pilna potzeba zapewnienia srodkow,

na wklad wlasny, niezbgdnych do realizacji projektu pn. ,,tNDUSTR|ADA 2O1S - odkrywamy urok

familok6w".

Opis potrzeb wskazujqcych na wykonanie Ww projektu:



rewitalizacji miejsca. Dzialania obejmowaly zar6wno rewitalizacje jak i spolecznq.

Synergia obu dzialai zapewnia najlepsze efekty inwestycji. Rewitalizacja infrastrukturalna polegala na

zmianie otoczenia wok6l budynk6w familok6w, podniesieniu estetyki zagospodarowania pzestrzeni,

poprawie komfortu zycia mieszkaic6w, a tak2e stwozeniu odpowiedniej infrastruktury dla turyst6w.

Rewitalizacja spo.leczna polegala na wprowadzeniu dzialan aktywizujEcych mieszkanc6w, kt6re

zaowocowaly zbudowaniem wsp6lnoty, wsp6lodpowiedzialnosci, a nawet wylonieniem lokalnych

lider6w. Pobudzaly aktywnosc mieszkancow i sprawity, 2e zaangaaowali siQ w konkretne dzialania na

zecz poprawy jakosci zycia w tym miejscu.

Po realizacji powyzszych dzialai gl6wnq potzebq realizacji zadania publicznego jest wypromowanie

zabytkowego osiedla patronackiego kopalni DQbiensko w ramach INDUSTRIADY 2015 jako miejsca o

Wqtkowym potencjale architektonicznym i przestzennym. Jako dobro kultury zesp6l budynk6w

zostal wpisany u Wojew6dzkiego KonseMatora Zabytk6w do rejestru zabytk6w pod nr A./'1550/95.

Ochronie prawnej podlega: uklad planu osiedla, zabudowa mieszkaniowa, uslugowa oraz uklad

zieleni obsadzenia ulic

Uklad objety ochronE prawnE sklada sie z blisko stu budynk6w mieszkalnych, wielorodzinnych

murowanych z cegly, krytych dach6wkE ceramicznq. Budynki posiada.jq ciekawq, z162nicowanq formq

iarchitekture w typie willowym, co ciekawe- sposr6d blisko setki familokow - nie ma dw6ch takich

samych pod wzgledem architektonicznym obiekt6w, Zabudowa osiedla pomimo r6znorodnosci form i

detalu stanowi jednolite atrakcyjnq calosc architektoniczne, z wp{ywami stylistyki

wczesnomodern istycznej.

lstotnym problemem jest niska Swiadomosc mieszkanc6w na temat wartoSci osiedla. Zauwaza sig

szczeg6lnie w5r6d dzieci imlodzie2y brak wiedzy o historii kopalni oraz osiedla robotniczego jako

dziedzictwa przemyslowego. Mala liczba mieszkanc6w dostzega unikatowosd architektury osiedla.

Organizowane sq dzialania spoleczne kt6rych inicjatorem jest O6rodek Pomocy Spolecznej jednak2e

mala liczba mieszkanc6w angazuje sie w zadania i propozycje przedstawiane pzez OPS. Ponadto,

do tej pory osiedle byto pomrane przez turystow ze wzglqdu na slabq jego promocjq. Gmina

rozpoczyna wlaSnie zintegrowane dzialania marketingowe miejsca - opracowala logotyp osiedla,

uruchamia Punkt lnformacji Turystycznej otaz wdraaa pzyjQty wcze6niej, szczeg6lowy program

promocji, kt6re zaczynajq przynosiC pieMsze efekty.

Wqczenie familok6w do INDUSTRIADY stanowi szanse na istotne wzmocnienie dzialan

promocyjnych, pzyciqgniecie turystow oraz zwiekszenie pzekonania mieszkancow, co do wartosci

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

Projekt pn. ,,INDUSTRIADA 2015 - odkrywamy urok familok6v/ skierowany jest przede wszystkim do

mieszkanc6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oruz turyst6w.

Liczba mieszkanc6w zameldowanych na pobyt staly wynosi okolo 41 tys. os6b, z czego 27,5 tys. os6b

zamieszkuje miasto, a 13,5 tys. pozostale szesC solectw wchodzecych w sklad gminy. Najliczniejszq

pod wzgledem wieku grup? mieszkanc6w stanowiq ludzie w przedziale wiekowym 26-65 tat, przy

czym zdecydowanie ptzewaadq osoby z przedzialu 36-50 lat, Osoby w wieku poprodukcyjnym (65 lat

iwiqcej) stanowiq grupe prawie tak samo licznq jak dzieci w wieku 7-13 lat. Nieco mniej liczna jest

w wieku 17-20 lat. a dzieci w wieku 14-

5



16 oraz 0-6 lat.

Wystepy Orkiestry Miejskiej ,Dqbierisko", prelekcje historyczne, warsztaty ze2bienia w weglu,

wystQpy pzedszkolak6w i uczni6w szk6t, warsztaty ceramiczne, wystQpy zespol6w spiewaczych i

folklorystycznych, bezplatne warsztaty fotograficzne, plener malarski, wystawa fotograficzna,

zwiedzanie osiedla wraz z przewodnikiem, mozliwosC zapoznania siQ z lzbq Tradycji na terenie

osiedla, emisjQ film6w dotyczqcych osiedla skierowane se dla wszystkich mieszkanc6w oraz turyst6w.

Natomiast specjalnie dla dzieci i mlodzie2y wystawione zostanq stoiska z farbami, kredkami itp.

warsztaty kulinarne z Kolem Gospodyn wiejskich podczas INDUSTRIADY 2015 obejmowaly bedq

szereg zajQ6 pzy aktnvnym udziale odwiedzajqcych, zwlaszcza dzieci.

Planuje siQ tak2e, grQ miejskq - zwiedzanie w formie podchod6w, w kt6rej uczestniczy6 bqdzie

przede wszystkim mlodziez. w dniu INDUSTRIADY odbQdzie siQ takze Festiwal Around the Rock.

Festiwal gromadzi co roku ok. 5 tys. uczestnik6w, i spotyka sig z duZym zainteresowaniem medi6w

Nie ogranicza siQ do jednego gatunku muzyki, ale jest otwarty na niemal wszystkie wsp6lczesne nurty

4. Uzasadnienie potzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z rcalizaqA zada ia

publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki spos6b ptzyczyni siq to do podwyzszenia

standardu realizaqi zadania.lll

Nie dotyczy.

5, lnformacia, cry w ciqgu ostatnich 5lat oferenue{er€n€il' otaymal/eteymalil) dotaciQ na

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z rcalizaqE zadania publicznego z podaniem inwestycii, kt6re

zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .r1)

Gl6wnym celem realizacji pn. ,,INDUSTRIADA 2015 - odkrywamy urok familok6w" jest

promocja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Debiensko popzez otganizacjQ wydazerr

specjalnych w ramach INDUSTRIADY 2015. Do realizacji celu gl6wnego niezbqdne sq Srodki

flnansowe na wklad wlasny.

Uczestniczqcy w wydazeniu poznawad bedq ,,prace" proJektant6w i architekt6w osiedla, pracq

g6rnik6w zatrudnionych w kopalni ,,Dqbierisko" na potzeby kt6rej zostalo stwozone osiedle, odkryJE

takze codziennos' zycia, a zaruzem p.acy na terenie osiedla patronackiego, ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem pracy kobiet.

Realizacja projektu pn. ,,INDUSTRIADA 2015 - odkrywamy urok familok6w" pzyczyni siQ do

pzywr6cenia zabytkowemu osiedlu patronackiemu nalezytej funkcji Sr6dmiejskiej w skali miasta i

regionu, oraz walor6w rekreacyjnych, turystycznych, spolecznych, edukacyjnych i kulturowych

Szczeg6lowe cele zadania publicznego pzedstawiajq siQ nastQpujaco:

- wzrost Swiadomosci mieszkanc6w na temat osiedla popzez organizacjq dzialai

edukacy.,nychi

- wzrost Swiadomosci mieszkaicow i turyst6w na temat codziennego zycia na ternie osiedla

inwestycji zwiqzanych z rcalizaclE zadania

6. Zakladane cele realizacii zadania publicznego oraz spos6b ich realizacii



(trudu pracy w kopalni i obowiqzk6w domowych);

- wyeksponowanie wartosci kulturowych i turystycznych obszaru;

- aktywizacja spoleczna mieszkaic6w zdegradowanych obszar6w miejskich i podnoszenie

atrakcyjnosci stref rozwojowych w miescie;

- wzrost jakosci 2ycia spoleczno6ci lokalnej.

Wszystkie powyzsze cele zostanq zrealizowane poprzez dzialania zakladane w ramach zadania

7. Miejsce realizacii zadania publicznego

osiedle patronackie kopalni,,DQbierisko"

Czerwionka-Leszczyny, dzielnica CzeMionka, ulice: Wolnosci, Slowackiego, Generala Hallera,

i Szkolna.

INDUSTRIADA, organizowana po raz pierwszy w CzeMionce-Leszczynach, bedzie wsparta silna

kampaniE promocyjnQ. Poza zainteresowaniem wydarzeniem medi6w, co ma miejsce od momentu

wlqczenia osiedla do grona obiekt6w zaprzyjaznionych INDUSTRIADY, prowadzone bqdq dalsze

intensywne dzialania media PR obejmujqce prasq, radio, telewizjq oraz media elektroniczne i portale

spolecznoSciowe.

Planuje sie tak2e zintegrowane dzialania marketingowe - opracowanie i druk material6w

poligrafjcznych - ulotki, mapy, foldery, plakaty, banery, gad2ety promujEce mrejsce iwydarzenie.

Dzialania w zakresie realizacji zadania zostaly podzielone na miejsca ich realizacji.

Na placu rekreacyjno-wypoczynkowym odbedE sie wystQpy Orkiestry Miejskiej ,,DQbiensko" -
pzemarsz na terenie osiedla, prelekcje historyczne - Geneza powstania, zalozenia urbanistyczne

osiedla familokow, Slqskie tradycje na familokach, familoki dawnie.i i dzis, warsztaty zezbienia w

wgglu, wystepy przedszkolak6w iuczni6w szk6t (repertuar nawiqzujqcy do tradycji Slqskich - pracy

g6rnika i kopalni, wystepy gwarowe), warsztaty ceramiczne, wystQpy zespolow Spiewaczych i

folklorystycznych, warsztaty kulinarne z Kolem Gospodyrl Wiejskich - kultywujemy Slqskie dziedzictwo

kulinarne wraz z bezplatnym poczestunkiem dla zgromadzonych.

Celem KGW jest zwiekszanie uczestnictwa mieszkanc6w w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki

ludowej. Gospodynie starajq siq ocalic od zapomnienia SleskE kuchnie i szereg tradyc.ii zwiqzanych z

regionem. Swojq wiedzg i umiejetnosci pzekazu)q takze mlodszym pokoleniom. Podczas

organizowanych wydaeen pzygotujq tradycyjne SlEskie potrawy, kt6rymi bezplatnie bQdq czestowaly

mieszkanc6w i turyst6w, dzielid sie bedq swojq wiedzq i umiejetnoSciami z uczestnikami imprezy.

Podczas INDUSTRIADY 2015 gospodynie organizowaly bqdq szereg zaje6 odwolujqcych siQ do

pracy, jako motywu pzewodniego tegorocznej INDUSTRIADY - popzez warsztaty odbywajqce si?

pzy aktywnym udziale odwiedzajqcych zaprezentujq prace kobiet - mieszkanek osiedla na poczEtku

jego powstania: szkubanie plerza, robienie masla, robienie sera, tradycyjny wypiek chleba,

maglowanie. Ponadto razem z KGW i mieszkarlcami gotowal bgdzie Remigiusz Rqczka znany z

telewizyjnych program6w kulinarnych, kultywujqcy Slqskq gwar? oraz tradycjQ kulinarnE.

Atrakcjq, zwlaszcza dla najmlodszych, maje byd warsztaty ukladania dach6wek - karpiowki,

odwolujEce sie do pracy jako motywu pzewodniego. Karpi6wka - to charakterystyczna dla

8, Opis poszczeg6lnych dzialaf w zakresie realizacii zadania publicznegol2)



czerwienskich forma dachu. Dzieki swo.iemu ksztaltowi zapewniajq charakterystycznq

fakturg dachu, kt6ry - w zaleznosci od sposobu kladzenia dach6wek - przypomina rybiq luskg lub

koronkQ. Wykonane zostanie spec.ialne drewniane rusztowanie, na ktorym dzieci, pod okiem

fachowc6w z Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej bedq ukladaly kolejne rzqdy dach6wek na wz6r

zastosowanych na dachach familok6w. Celem warsztatu bedzie zwr6cenie uwagi na unikatowy detal

osiedla w CzeMionce i ozdobnosd form architektonicznych, a zatazem ptace projektanta i

budowniczych osiedla.

Ponadto na placu rekreacy.jno-wypoczynkowym uruchomione zostanie stoisko organizatorow z

mapami, folderami, balonikami, drobnymi gadzetami, wolontariusze udzielad bedq tam takze informacji

dotyczqcych scenariusza wydarzenia oraz topografii osiedla.

Wydarzenia towarzyszece na terenie osiedla:

Familoki w obiektwie - bezptatne warsztaty fotograficzne dla zainteresowanych. Pod okiem

profesjonalisty uczymy sie sztuki fotografii - odkrywamy urok familok6w, prace i pasjg architektow

oraz budowniczych osiedla, a takze pracQ jego bylych i obecnych mieszkarlcow skoncentrowanych na

trosce o pi?kno osiedla (ogrody, rabatki, skwery, dekoracje itp.) i uwieczniamy go na zdjqciach.

Familoki na pl6tnie - plener malarski. Nauka podstaw malarstwa pod okiem Czeslawa Fojcika -
malaza, artysty zafascynowanego Slqskiem (wystawial m.in. z Grupe Janowskq)

odkrywamy urok familok6w, prace i pasjQ architektow oraz budowniczych osiedla, a takze prace jego

bylych i obecnych mieszkarlc6w skoncentrowanych na trosce o piekno osiedla (ogrody, rabatki,

skwery, dekoracje itp.) i uwieczniamy go na pl6tnie obrazu.

Storsko kreatywne dla najmlodszych - wsp6lnie pracujemy - twozymy ogromny pejzaz familok6w

poza tym - kolorowanki dot. osiedla, mo2liwo66 stworzenia wlasnej pracy w dowolnej technice

nawiEzujqcej do tematyki ,lndustriady" - pracy (np. praca g6rnika)

Wystawa fotograficzna - Kopalnia ,,DQbier1sko" (praca g6rnika) oraz familoki na dawnych i

wsp6lczesnych zdjQciach, zycie codzienne i praca mieszkanc6w osiedla

Dodatkowe atrakcje - stoiska dla najmlodszych, kramy spozywcze.

Punkt lnformacji Turystycznej - 169 ul. Szkolnej i Mickiewicza.

zwiedzanie osiedla wraz z przewodnikiem, gra miejska - zwiedzanie w formie podchodow, mozliwoso

zapoznania sie z lzbq Tradycji na terenie osiedla, emisja filmow dotyczqcych osiedla.

NiecodziennE atrakcjq, kt6rej nigdy wczesniej nie bylo w Czerwionce, bedzie specjalna kolejka

turystyczna, kt6ra bQdzie jezdziC na terenie osiedla, zabierajqc arupy turyst6w. Dzieki naglosnieniu

zamontowanemu w kolejce, mozliwe bedzie zorganizowanie tej nietypowej lormy zwiedzania z

pzewodnikiem. Zwiedzanie osiedla nastawione bqdzie na wyeksponowante pracy, jako motywu

pzewodniego - praca inwestora kopalni, praca architekta i budowniczych osiedla, praca mieszkanc6w

- meaczyzn i kobiet, zajecia codzienne dzieci.

lzba Tradycji pzy KWK Debiefisko - budynek dawnej cechowni kopalni ul. 3go Maja 44.

mozliwosc zwiedzenia bogatych eksponat6w lzby zgromadzonych na ok. 300 metrach kw.

Kompleks lzby Tradycji KWK ,,Debiedsko", sklada siq z gl6wnej sali, w kt6rej znajdujq si?

naJcenniejsze pamiqtki, w tym wszystkie sztandary kopalni od poczqtku jej istnienia, salki techniki



g6rniczej, izby regionalnej gdzie zgromadzono pzedmioty zycia codziennego mieszkancow regionu,

salki telewizyjno-proiekcyjnej, gdzie mozna oglqdac filmy nakrecone na tasmach zar6wno

celuloidowych, ktorych lzba posiada spory zbi$ o@z odtwozonego wyrobiska g6rniczego wraz z

calym wyposazeniem.

W czasie INDUSTRIADY - przewodnik i opiekun lzby bgdzie oprowadzal zainteresowanych, uruchomi

dawne maszyny g6rnicze - przenosnik Scianowy, przenosnik tasmowy, urzEdzenia tqcznosci,

przygotuje tak2e projekcje archiwalnych film6w dotyczqcych pracy na kopalni.

Festiwal Around the Rock - Park im, P. Furgola.

Festiwal gromadzi co roku ok. 5 tys. uczestnik6w, ispotyka sie z duzym zainteresowaniem medi6w.

Nie ogranicza sie do jednego gatunku muzyki, ale jest otwarty na niemal wszystkie wsp6lczesne nurty

muzyki rockowej a takze punkrockowej, regeaowej i rock industrialny.

Jego celem jest tak2e promocja Sleskosci.

,,Around The Rock" adresowany jest do mieszkaic6w calej Polski oraz zagtanicy bez ograniczei

wiekowych. Daje mozliwosc spotkan, wymiany doSwiadczei i wlasnej prezentacji. Wylania

najciekawszych wykonawc6w popzez obecne na imprezie media oraz jury skladajqce si? z wybitnych

instrumentalistow recenzent6w muzycznych, prezenter6w rozglosni radiowych kt6rymi do tej pory byli

migdzy innymi: Marek Wiernik, Jacek Caba, Robert Zawieja, Tomasz Kaspzyk, Zbigniew Holdys,

Mariusz Owczarek, Zbigniew Zegler, Piotr Baron, Romuald Jakubowski itd.

Festiwal jest przedsiqwzieciem kulturalnym propagujqcym aktywny i wolny od nalog6w styl zycia,

stanowi alternatywg spQdzania czasu wolnego.

Gl6wnym celem projektu jest wzrost rozpoznawalnoSci festiwalu ,,Around The Rock" w regionte, w

kraju i zagranicq oraz promocja kultury SlEskiej. Dlugofalowym efektem realizacji jest wzrost liczby

aktwnych uczestnik6w festiwalu, tj. dzieci i mlodzie2y szkolnej, wzrost liczby rodzin korzystajEcych z

imptezy otaz innych zainteresowanych stowazyszen i grup nie tylko z krggu kultury.

Podczas tegorocznego festiwalu zagrajE m.in. Luxtorpeda, Pidzama Porno oraz Underground -
potfinalista Must be the music, zespol zwiEzany z CzeMionka-Leszczynami, kt6ry w swoim

repertuaee ma utwory rockowe w gwarze Slqskie.j. Opr6cz wystep6w muzycznych planuje siQ r6wniez

pokaz motocykli zabytkowych.

Dzialania promocyino-informacyjne powiqzane z obiekt6w Szlaku Zabytk6w Techniki

planuje sie wsp6lne dzialania promocyjno-informacyjne patronackiego osiedla w Czenryionce oraz

powiqzanej tematycznie z gornictwem zabytkowej kopalni lgnacy w Rybniku, znajdujqcej siQ na Szlaku

Zabytk6w Techniki. Kopalnia jest r6wniez najblizszym lokalizacyjnie zabytkiem.
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9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.05.2015 do 30.06.2015

Poszczeg6lne dzialania w zakresie

realizowanego zadania

Publicznegol4)

Terminy realizacji

poszczeg6lnych

dzialafi

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Pzygotowanie materiat6w

i nf o rm acyj n o- p ro mocyj nyc h

Dystrybucja material6w

i nfo rmacyj n o-p ro m ocyj ny c h

Wydazenia specjalne zwiqzane z

INDUSTRIAD{ 2015 m.in.

FestiwalAround the Rock, lzba

Tradycji, Punkt lnformacji

Tu rystyczn ei oraz wyda rzen ia

towazyszqce

Rozliczenie projektu

15-31.05.2015

05-12.06.2015

13.06.2015

15-30.06.2015

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegsr6)

Podstawowym rezultatem projektu i zadania publicznego bqdzie zwigkszenie atrakcyjnoSci oraz

wypromowanie zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dqbieisko. Pzewiduje siq, 2e dziqki

temu, osiedle zacznie cieszy6 siq zainteresowaniem turyst6w. Do ich dyspozycji pozostaje Punkt

lnformacji Turystycznej.

Dzialania realizowane w ramach INDUSTRIADY 2015 wplynq na wzrost aktywnoSci mieszkafrc6w,

przyciqganiu nowych mieszkahc6w i zapobie2enia dalszemu odplywowi dynamiczniejszych,

,,rozwojowych" grup spolecznych na obrzela Gminy. Spowoduje to docelowo zahamowanie procesu

suburbanizacji i wszystkich jego niekozystnych efekt6w. Spok6j spoleczny oraz podniesienie poziomu

bezpieczehstwa pozwolq na odzyskanie pzez ten rejon naleZnego mu miejsca w struktuze

Czerwionki-Leszczyn.

Skuteczna realizacja projektu iosiqgniqcie wymienionych efekt6w przyczynia siq w duzym stopniu do

podniesienia poziomu atrakcyjnoSci kulturalnej iturystycznej tej przestrzeni miasta orazzahamowania

degradacji spolecznej osiedla i dzielnicy.
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lV. Kalku lacja przewidywanych koszt6w realizacj i zadania pu blicznego

1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:

Lp. Rodzaj koszt6w

fao
oocEo
.o
'o
-9

-Ng
to.v
oo
EE
.q
Noo
Y

b
.(!
E
'6'
NEot

Koszt
calkowity
(w zl)

z tego do
pokrycia
z
wnioskowa
nej dotacji
(w zl)

z lego z
finansowych
Srodk6w
wlasnych,
Srodk6w
z innych
2r6del , w tym
wplat i oplat
adresat6w
zadania

gublicznegol
') (w zl)

Koszt do
pokrycia
z wkladu
osobowego,
w tym pracy
spolecznej
czlonk6w
i Swiadczefi
wolontarius
zy
(w zl)

I Koszty merytoryczne'"' po
stronie Stowazvszenia na

zecz rozwoju *i autr "):
1 ) wystawa fotografi czna
(wywolanie zdjq6)
2) wynajem pociqgu
3) kolorowanki - projekt
4) warsztaty ceramiczne
(osoba prowadzqce)
5) warsztaty wqgla i drewna
(osoba prowadzqca)
6) warsztaty fotograficzne
(osoba prowadzqca)
7) warsztaty malarskie
(osoba prowadzqca)
8) warsztaty ukladania
dach6wki (zakup dach6wki)
9) dystrybucja ulotek pzed
lndustriadq pzez
wolontariuszy (20 osob)
'l 0) dystrybucja plakatow
pzed lndustriadqpzez
wolontariuszy (5 osob)
'l 'l) obsluga punktu
informacyjnego pzez
wolontariusza (1 osoba)
12) rozdawanie balon6w
pzez wolontariuszy (2 osoby)
13) obsluga stoiska dla dzieci
pzez wolontariuszy (3 osoby)
14) obsluga lzby Tradycji
pzez wolontariuszy (2 osoby)
15) dystrybucja ulotek -
quest6w w trakcie lndustriady
pzez wolontariuszy (4 osoby)
16) obsluga sceny pzez
wolontariuszy (2 osoby)
17) obsluga warsztat6w
ukladania dach6wek -
karpi6wki pzez
wolontariuszy(2 osoby)

20

1

1

I

1

1

I

,|
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4

4

4

4

4

4

4

4

8,00 zl

301 3,50 zl
500,00 zl
500,00 zl

350,00 zl

250,00 zl

1 000,00 zl

300,00 zl

'12,00 zllh

12,00 zllh

12,00 zllh

12,00 zUh

12,00 zUh

12,00 zllh

12,Q0 zllh

12,00 zllh

12,00 zVh

szt.

szt.
szt.
um

um

um

um

kpl.

h

h

h

h

h

h

h

h

h

160,00 zl

3013,50 zl
500,00 zl
500,00 zl

350,00 zl

250,00 zl

I 000,00 zl

300,00 zl

2 40021

240,00 zl

48,00 zl

96,00 zl

144,00 zl

96,00 zl

192,00 zl

96,00 zl

96,00 zl

0,00 zl

0,00 zl
0,00 zl
0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 z.l

0,00 zl

0,0021

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

160,00 zl

3 013,50 zl
500,00 zl
500,00 zl

350,00 zl

250,00 zl

1 000,00 zl

300,00 zl

0,0021

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl
0,00 zl
0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

2 400,00 zl

240,00 zl

48,00 zl

96,00 zl

144,00 zl

96,00 zl

192,00 zl

96,00 zl

96,00 zl

il Koszty obslugi'u r zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
...(nazwa Oferenta)''' :

1).........
2) ........

l1



ilt lnne koszty, w tym koszty
wyposa2enia i promocji po
stronie Stowazvszenia na

zecz rozwoju*.i Batk"),
1) monta2 sceny na placu
rekreacyjnym
2) monta2 iwynajem
namiot6w i lawo-stol6w na
warsztaty

1

3

3 926,50 zl

1 230,00 zl

szt.

szt.

3 926,50 zl

3 690,00 zl

0,00 zl

3 690,00 zl

3 926,50 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

IV Og6lem: 1 7 098,00 zl 3 690,00 zl 10 000,00 zl 3 408,00 zl

1 Wnioskowana kwota dotacji
3 690,00 zl 21,58 %

2 Srodki finansowe wlasne "
0,00 zl o%

3 Srodki finansowe z innych 2r6del og6lem (Srodkifinansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)

0,00 zl 0 o/o

3.1 wplaty i oplaty ad resat6w zadania pu blicznego"
0,00 zl 0 o/o

3.2 Srodki finansowe z innych 2rodel publicznych (w szczeg6lnoSci: dotacje

z budzetu pafrstwa lub budzetu jednostki samozqdu te.rytorialnego,
funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)'/)

10 000,00 zl 58,49 0/o

3.3 pozostalel /

0,00 zl 0%

4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonkow) 3 408,00 zl 19,93 %

5 Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)
17 098,00 zl 100%

2. Pzewidywane ir6dla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe Srodki z innych ir6del publicznych2l)

Uwagi, kt6re mogq miet, znaczenie pzy ocenie kosztorysu:

Stowarzyszenie nie posiada odpowiedniej ticzby lawo-stol5w oraz namaot6w wigc konieczne jest

ich wynajgcie.

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota Srodk6w
(w zl)

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
Srodk6w zostal (-a)
rozpatzony(-a)
pozytywnie, czy te?
nie zostat(-a)jeszcze
rozpatzonv(-a)

Termin rozpatzenia
w przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlo2enia
niniejszej oferty

Woiewodztwo Slaskie 10 000,00 zl TAKNIE,, Nie dotyczv
TA]SNIEO)

TAKNIE+)

TAI(NIE*,

t2



V. lnne wybrane informacJe dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykozystania pzy realizacji zadania publicznego")

Michal Stoklosa - historyk, animator kultury, wiceprezes Stowarzyszenia, radny Gminy i Miasta

CzeMionka-Leszczyny. Koordynator wiekszosci projekt6w realizowanych dotychczas pzez

stowazyszenie, np. ,,Senior: ente/'w ramach programu ASoS 2014; ,,SciSle fajne 2014" w ramach

programu ,,Ojczysty - dodaj do ulubionych" realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Pomyslodawca wielu akcji i projekt6w spolecznych realizowanych przez stowarzyszenie, np. w

ramach inicjatywy lokalnej. Pracownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Jolanta Szejka - prezes Stowazyszenia, radna Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny, w kt6rel

pelni funkcje przewodniczqcej komisji ds. dzialalno5ci gospodarczej, promocji i rozwoju, soltys

Betku, w 2013r. wybrana na Soltysa Roku 2013 w konkursie miesiecznika ,,Gazeta Solecka" oraz

Krajowego Stowazyszenia Sottys6w, w 2013r. powolala do zycia Uniwersytet Trzeciego Wieku w

Czerwionce-Leszczynach, Wspolorganizatorka i pomyslodawczyni dw6ch edycji Turnieju Wsi w

CzeMionce-Leszczynach (2009 i 2010r.).

Leszek Szejka - animator kultury, pracownik Miejskiego Osrodka Kultury w Czerwionce-

Leszczynach. Pomyslodawca wielu akcji i koordynator projekt6w realizowanych pzez

stowazyszenie, np. czterech edycji ,,,,Rock'n'rollowej gali na Slonecznym Placu"; pig6 edycji

turnieju pilkarskiego ,Ulic6wka', ,,Utwoeenie kasy biegowej i nordic walking pn. Biegaj i chodz z

rozb6jnikiem Ram2a". Odpowiedzialny za wszystkie wydaeenia kulturalne organizowane pzez

stowaeyszenie.

Wolontariusze - osoby zaanga2owane czynnie w Zycie spoleczne Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. Na stale wsp6lpracujq ze stowazyszeniem przy organizowanych wydazeniach

kulturalnych, sportowych, edukacyjnych iin. Osoby te bedq pomocne przy organizacji ipzebiegu

imprezy.

Czlonkowie stowarzyszenia - sprawdzona grupa os6b, kt6ra umiejetnie organizuje r6znorakie

festyny, zabawy, biesiady oraz imprezy podobnego typu. Zapewniq oni odpowiednia ilos6 rqk do

2. Zasoby rzeczowe oferenta/e+ercf,t6wl) pzewidywane do wykozystania przy rcalizaqi zadania23)

Przy realizacii zadania wykozystamy nastqpujqce zasoby zeczowe:

- komputer,

- uzadzenie wielofunkcyjne,

- samoch6d waz z ptzyczepq samochodowE,

- 20 komplet6w lawostol6w (1 komplet = 1 st6l + 2 lawki),

- kamera cyfrowa,
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- 2 aparaty fotograficzne,

- studio telewizyjne,

- namiot o wymiarach 5x10 m

3. Dotychczasowe doSwiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

kt6re z tych zadah realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk posiada du2e doSwiadczenia w organizacji imprez

kulturalnych. JesteSmy wsp6lorganizatorami nastqpujqcych wydazeri: Babski Comber, Maj6wki,

Do2ynki, Biesiady Andzejkowe otaz Sylwestry - w ramach wsp6lpracy z organizaqami z terenu

solectwa Belk oraz administracjq publicznq (Miejski OSrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach).

W 2009r. byliSmy tak2e wsp6lorganizatorem jubileuszu 80-lecia miejscowego klubu sportowego -
LKS,,Decor'Belk. W roku nastqpnym, tj. 2010, zrealizowalismy projekt,,Jest takie miejsce na

ziemi - jubileusz 1SO-lecia neogotyckiej kaplicy" (ze wsp6lpracq z administracjq publicznq -
Miejski OSrodek Kultury w Czenruionce-Leszczynach) oraz w znaczqcy spos6b pomagalismy pzy

organizacji ll Turnieju Wsi. Od 2011r. Stowazyszenie jest wsp6lorganizatorem festynu Slqskiego w

Przegqdzy i Maj6wki w Belku. Ponadto bylismy gl6wnym organizatorem czterech edycji

,,Rock'n'rollowej gali na Slonecznym Placu" - odbyly siq przy wsp6tpracy z administracjq publicznq

(Miejski OSrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach).

4. lnformacja, czy oferenUefereneitr przewidujefq) zlecad rcalizacjg zadania publicznego w

trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy.
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Oswiadczam Gy), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sig w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

of erenta/€f e+ent6r#1 );

2) w ramach skladanej oferty przewidu.iemy P€bi€+anie/niepobieraniel) oplat od adresat6w zadania:

3) oferenu€*e+efi€i1) jesVsql) zwiqzany(-f,i) niniejszq ofertq do dnia 30 06 2015r';

4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i pzekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawE z dnia 29 Sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z p62n zm )i

5) oferenu€*efen€i1) skladajqcy ninie.lszq ofertQ nie zalega ciEyza+eg€(+i)l) z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiqzai podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czqsci I niniejszej oferty sE zgodne z Krajowym Rejestrem sEdowym/Y/a6€it#q

ewidendql);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje se zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym.

RHc5Eq

oferenta/e{erert6w1)

o"t".....!T,9i:.+9-fS. .. . .... .. . ..

Zalqczniki:
1 . Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru sqdowegorinf,eg€-reie€tru+rtrelvideR€jiz)
2. W' przypadku 

-wyboiu 
innego spolobu 

'reprezentacji 
podmiot6w skladajqcych oferte wsp6lnq niz

wynifalqcy z Krajowego Rejestlu Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajEcy

upowaznienie do dzialania w imieniu oferentaC6w),
I 3. Oferta realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

Wojew6dztwa Slqakiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemyslowego,

,. 4. 2dqcznik do Uchiaty Zazqdu nr 51gl29Nl2115 z dnia I kwietnia 2015r. - decyzja Zaaqdu o

dofinansowaniu wniosk6w ztczonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Wojew6dztwa

SlAskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa pzemyslowego w ZOII
. 5. 

'Zakiualizowany 
harmonogram i kosztorys dotyczqce zadania pn.: INDUSTRIADA 2015 - odkrywamy

urok familok6w,

osoby upowaznionej
lub pddpisy os6b upowaznionych

do skladania oswiadczei woli w imieniu

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzQdowe25)



r) Niepotrzebne skre5lid.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wigcej zadan publicznych okeSlonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003

r. o dzialalnoSci poz5rtku publicznego i o wolontariacie.
r) Ka2dy z oferent6w sktadaj4cych ofertg wsp6ln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajq wlaSciwe
pola.
o) Forma prawna oznacza formg dzialalnoSci organizacji pozarz4dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreSlonq na podstawie obowi4zuj4cych przepis6w, w szczeg6lno5ci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne

ijednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku Paristwa do Ko5ciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pafstwa do innych koSciol6w i zwipk6w wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnoSci sumienia i wyznania, jeZeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci pozytku
publiczrego, ucmiowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zannczy( odpowiedni4
formg lub wpisad inn4.
t) Podad nazwg wlaSciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznoSci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.

') Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypehrienie nie obowi4zkowe. Nalezy wypehrid jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obrgbie danej jednostki.
8)Nie wypelniad w pr4,padku miasta stolecznego Warszawy.
e\ Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalei wypelni6 jeSli
zadanie ma byd realizowane w obrgbie danej jednostki organizacyjnej.
t0) Nale2y okreSlid czy podstaw4 s4 zasady okreslone w statucie, pehromocnictwo, prokura cry teL inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.

") Wypetnid tylko w przypadku ubiegania sig o dofinansowanie inwestycji.

") Opis musi byC sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W prrypadku oferty wsp6lnej - nale?y wskazac
dokladny podzial dzialafi w ramach realizacjizadania publicznego migdry skladaj4cymi ofertg wsp6ln4.

") W harmonogramie nale|y podai terminy rozpoczgcia i zakortczenia poszczeg6lnych dzialan oraz liczbowe
okeSlenie skali dziatan planowanych prry realizacji zadania publicmego (tm. miar adekwatnych dla danego
zadania publiczrego, np. liczba Swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesigcmie, liczba adresat6w).
to) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisaC zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bgdqtrwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadaniaprrycryni sig do rozwi4zania problemu spolecmego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
t0) Nale2y uwzglgdnii wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnoSci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeri.
t a Dotyczy jedynie wspier ania zadania publicmego.
t8) NaleZy wpisad koszty bezpoSrednio zwiqzane z celem realizowanego zadaniapublicarego.

'') W przypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolEczajEdo tabeli informacjg o swoich kosztach.
zo) NaleZy wpisad koszty zwiqzane z obsfug4 i administracj4 realizowanego zadania, kt6re zwi1zane s4

z wykonywaniem dzialan o charakterze adminisracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslug4 finansowq
i prawnq projektu.

") Wypehrienie fakultatywne - umo2liwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w $ 16 ramowego
wzoru umowy, stanowiqcego zal4cmtk nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecmej z dnia

il];;;;;;;;;;;;;':iJ:XL':?tifH';ffi"}"l*'X3I*Hi""'.,1i",,;;H'*#3]:fi :i#mj?
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bgd4 zatrudnione przy realizacji zadar,ia publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W pr4padku oferty wsp6lnej naleZy przyporzqdkowaC zasoby kadrowe do
dysponuj4cych nimi oferentdw.
z:) Np. lokal, sprzgt, materialy. W przypadku oferty wsp6lnej nale2ry prryporz4dkowad zasoby rzeczowe do
dysponuj4cych nimi oferent6w.
2a) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal lvydany.

") Wypelnia organ administracj i publicznej.
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