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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Urzqd cminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wplynqlo do Kancelarii dnia

2 1. 09, 20ts

Date i miejsce zlo2enia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA'OFERT#HSP6IilA1}

oRGAN|ZACJ| P9ZARZ.qDOWEJ@6RYM ( ycH) MOWAIyART,3 UST.3
USTAIIVY Z DNIA 24 KWETNIA 1OO3 r, E DZIAL/IINOSCI POzYTKU PUBTICZNEGO

IO{UOIONTARfACfE€* U, - 20i0 n Nr 23.1, fe:, l63t}{r,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

w obszaze:

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOSCI

(rodzaj zadania publicznego2))

,,wiedza i umbrgtno6cl na n ocz popmwy pozlomu bozpieczefstwa na terlnlo gmlny czorwionka-
Leazczyny,,.

(Mul zadania publicznego)

w okresie od 0{.10.20{5 do 20.12.2015

nowER-ENr^ RE^tE^eJr z^p Nrn pUB[i#[LLnn,SpTEnnNTA REALTZAoJT ZADANTA
PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

Gmin?i iastoCzenvionka-Leszczyny
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie pzepisow art. lga ustawy z dnia 24 kwietnla 2003 r.
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie





l. Dane ofemnta/efe+enl6*rltl

1) nazwa: Ochotnlcza Stra, Po2ama Leszczyny

2) forma prawna:1)

(X) stowaeyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyina

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestze lub ewidencji:s)

KRS 0000008077

4) data wpisu, rejestracji lub utwozenia:o 21.01.2001

5) nr NIP: 642-25.74-910nr REGON:276110051

6) adres:

miejscowosc: Czerwionka-Leszczyny ul.: Ks. pojdy 136

dzielnica lub inna iednostka pomocnicza:7)nie dotycry

gmina: Czorulonka-Leszcryny powiat:8) rybnicki

wojewOdztwo: 6leskle

kod pocaowy: {4-238 pocaa: Leszczyny

7) tel.: 508272060 faks:

e-mail: osoleszczvnv@op. ol Strona www mrw.ospleszcryny.pl

8) numer rachunku bankowego: 97 84S/t l09S 2003 OO94 3SO9 OOOI

nazwa banku: Ozesko - Knurowski Bank Sp6ldzielczy o/Czerwionka

9) nazwiska i imiona os6b upowa2nionych do reprezentowania oferenta/€{er€nleflr):

a) Edwad Ogtroch - prezea

b) Honryk Slwica - Skarbntk

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuiqcej zadanre,
o kt6rym mowa w ofercie:s)

NIE DOTYCZY
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I 1) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczecych oferty (imiQ i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

ilichal Kasper€k - Tol. 508272080

12) pzedmiot dzia+alnosci pozytku publicznego:

13) jezeli oferent /€fur€F€il) prowadzi/pr€waduql) dzialalnosC gospodarczq:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorc6w NIE DOTYCZY

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczei

ll. lnformacia o sposobie t€prozentacJi ofercnt6w woboc organu administracil publicznei wraz
z przytoczen lom podstawy prawnejro)

NIE DOTYCZY

a) dzialalnoso nieodplatna po2ytku publicznego

Zgodnie ze statutem osp leszczyny:

Podejmowanie dzialalnosci majacej na celu zapobieganie pozarom oraz wsp6ldzialania w tym

zakresie z insb^ucjami i organizacjami spol€cznymi; branie udzialu w akcjach ratowniczych

pzeprowadzanych w czasie pozar6w i innych klesk;

rozwijanie wsr6d czlonk6w zainteresowan w dziedzinie kultury,oswiaty i sportu. cele te realizuje w

szczeg6lnosci pzez organizowanie zespol6w do prowadzenia kontroli stanu ochrony
przeciwpozarowej organizowanie szkolenia poZarniczego czlonk6w, szczeg6lowe cele i sposoby

dzialania okreslaja paegraf 7 i I statutu.

B) dzialalnosd odplatna po2ytku publicznego

Nie dotyczy

)





lll. Szczeg6bwy zakree rzeczowy zadanla publlcznego pnoponowanogo do rsalizacii

L Kr6tka charakterystyka zadanla publlcznego

G{6wnymcelemprojektujeStpzybli2enietematyxipozami-@
dla 40 os6b, popzez:

1. Podniesienie wiedzy i umieiQtnosci wsr6d dzieci i mlodzie2y na temat po2arnictwa i zasad

udzielania pierwszej pomocy wsr6d dzieci i mlodziezy podczas zaig6 na terenie osp Leszczyny

2. Pozyskanie mlodych ludzi, chcqcych uczyd sie trudnej i odpowiedzialnej sluzby niesienia pomocy

poszkodowanym, jakq ma za zadanie stra2ak.

3. Promocja OSP jako instytucji niosqcej pomoc w wielu dziedzinach z zakresu ratownictwa i ochrony
ludnoSci.

Zadanie publiczne bedzie obejmowac nastepujqce dzialania:

a) promocja zadania wsr6d dzieci i mlodziezy w szkolach i gimnazjach w formie pogadanki na

tematy po2arnictwa i zasad udzielania pieMszej pomocy - 1 spotkanie promuiQce projekt w
kazdej szkole i gimnazjum - 4 spotkania.

b) otwarta rekrutacja uczestnik6w do zadania publicznego obejmuiqca szkoly podstawowe i

gimnazja - stwozenie 4 grup po 10 os6b posr6d szk6t igimnazjow. zostanq takze stwoeone
listy rezerwowe w sytuacji rezygnacji os6b z list podstawowych. W sytuacji wiekszego
zainteresowania tematem, dzieci i mlodziez z list rezerurowych bede mialy mozliwosc ze

skozystania w podobnej formie szkolenia w kolejnych latach

c) poinformowanie uczestnik6w popzez strone intemetowe OSp Leszczyny i informacje
pzekazane w szkolach i gimnazjach

d) organizacja i pzeprowadzenie szkolen na terenie osp Leszczyny w zakresie po2arnictwa i

zasad udzielania pienrrrszej pomocy

e) organizacja i pzeprowadzenie w okresie 1212015 spotkania podsumowuiqcego realizaciQ

zadania publicznego z udzialem uczestnik6w bioracych udzial w zajeciach zadania
publicznego w ramach ktorego odbedzie sie pokaz nabytych umieietnosci pzez uczestnik6w

zadania

w 
^, 

etapy stanowie calosc zadania, kt6re pzyczyniE sie do osiqgniQcia zaplanowanych cel6w i

rezultat6w.
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2. Opis potrzeb wskazuJecych ne konleczno66 wykonania zadania publlcznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

, podtopienia, anomalia pogodowe, komunikacyjne oraz inne do ktorych sq

dysponowane jednostki strazy, w ostatnim czasie maja tendencje wzrostowe co wynika z statystyk

prowadzonych pzez Komende Powiatowq Panstwowej Stra2y Pozarnej w Rybniku w roku 2014 bylo

w sumie 1643 zdazenia, w ktorych interweniowaly stra2e pozarne, do dnia 25-02-201S odnotowano

1753 wyjazd6w w powiecie rybnickim [http://www.rybnik.kmpspgov.pt]l Wynika z tego jednoznacznie

2e w tym roku jest 
"szansa' 

pobicia nastepnego, niechlubnego rekordu w ilosci wyjazd6w.

Dzigki zabiegom Zarzqdu OSP Leszczyny, pozyskalismy duto nowoczesnego spzetu, jednak

najwa2niejszym ogniwem jest czlowieustra2aU. Wielkim problemem OSp jest zupe,lny brak

zainteresowania mlodych ludzi, chcqcych pomagad potzebujecym. Trudno zachgcid i przekonac

mlodzie2 do wstepowania w szeregi MDP, a w konsekwencji zostania stra2akiem. w naszej stra2y w
ciegu 6 lat pzybylo zaledwie 3 stra2ak6w, a Srednia wieku obecnych niezadko pzekracza 40 lat. Dla

por6wnania w latach 2005-2010 do stra2y wstEpilo 7 adeptow pozarnictwa a dru2yna mbdziezowa

liczyla 12 dzieci. w chwili obecnej mlodzi ludzie zbyt du2o wolnego czasu poswigcajq na siedzenie

pzed komputerami, zaniedbujqc kulture fizycznq, rozwijanie wlasnych zainteresowan. zbyt malo robi

sie, zeby uwrazliwiac mlodzie2 na krzywde ludzke, na che6 niesienia pomocy innym potrzebujqcym.

Pozyskanie, a w pzyszlcsci wyszkolenie mlodych strazak6w jest dta zazqdu osp bardzo istotnq

spftlwa i du2ym wyzwaniem, by straz z ponad 105 letniq historie mogla w dalszym ciegu nies6 pomoc

mieszkancom, a mieszkar'icy byli bezpieczni. wsr6d dzieci i mlodziezy w prz@ciqgu 4 lat obserwujemy

spadek zainteresowania konkursem na temat wiedzy pzeciwpozarowej - z g2 uczestnik6w w roku

2012 do 60 uczestnik6w w roku 2015.

3. Opb grup adrGsat6w zadania publicznego

Bezposrednimi odbiorcami zaplanowanych dzialafi w zadaniu publicznym bede - dzieci i fiik,dzie2 t4O

os6b/ z szk6l podstawowych i gimnazjdw z terenu dzielnic Leszczyny Osiedle i Leszczyny Stare, kt6re

z wlasnej woli bgdq chcialy podniesd wiadomosci i umieietnosci z zakresu szeroko rozumianego
pozamictwa i zasad udzielania pieMszej pomocy pzedlekarskiej. Organizator dzialania publicznego

zaklada, 2e dopusci do udzialu w zadaniu zainteresowane osoby nie tylko z terenu wAA, dzielnic, ale

tak2e - w uzgodnieniu z organizatorem os6b z terenu Gminy i Miasta CzeMionka Leszczyny.
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tl. Uza3adnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z rcalizaqq zadania

publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki sposob ptzyczyni siq to do podwy2szenia

standard u r ealizacii za dania.l 1l

NIE DOTYCZY

5. lnfomacja, cry w ciqgu ostatnich 5 lat ot rengefer.ncil) otrzymaUetrrymall', dotacjQ na

dofinansowanie inwestyciizwiqzanychzrealizaqqzadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otzymania dotacji .tl)

NIE DOTYCZY

6. Zakladano cele reallzacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Do cel6w planowanego zadania publicznego zaliczamy :

1. Podniesienie wiedzy na temat pozarnictwa izasad udzielania pierwszej pomocy wsr6d dzieci i

mlodziezy/ 40 os6b/ podczas zaje6 na terenie OSP Leszczyny (spos6b realizacji - pogadanki w

szkolach, szkolenie teoretyczne i praktyczne na terenie OSP)

2. Promocja OSP jako instytucji niosqcej pomoc w wielu dziedzinach z zakresu ratownictwa i ochrony

ludnosci. (spos6b realizacji - promocja w lokalnych czasopismach i na stronach internetowych OSP i

biorqcych udzial szkolach i gimnazjach o pneprowadzonym projekcie)

3. Pozyskanie mlodych ludzi, chcqcych uczy6 sie trudnej i odpowiedzialnej sluzby niesienia pomocy

poszkodowanym, jake ma za zadanie strazak (spos6b realizacji - pzeprowadzenie projektu -
,,zaszczepienie bakcyla")

4.Wspieranie rozwoju zeinteresowall i alternatywnych form spedzaniu czasu wolnego w6r6d dzieci i

mlodzie2y z terenu dzialania projektu( spos6b realizacji - przeprowadzenie warsziatow

pzedmedycznych)

5. Wzrost integracji lokalnej spolecznosci ( spos6b realizacji - pzeprowadzenie warsztat6w

pzedmedycznych i spotkania podsumowujqcego realizacje zadania)
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7. mieisce realizacji zadania publicznego

Pferwsza czesd realizacji zadania w postaci pogadanek zostanie pzeprowadzona w szkolach i

gimnaz,ach na terenie dzielnic Leszczyny Osiedle i Leszczyny Stare.

Szkolenia z zakresu pozarnictwa izasad udzielania 1 pomocy odbedq sie na terenie OSP Leszczyny,

Ul Ks. Pojdy 136. Zaiecia teoretyczne w ramach dzlalania zostanq pzeprowadzone w saliwykladowej

OSP, natomiast zajecia praktyczne zar6wno w sali vyykladowej jak i w remizie i na placu bojowym

OSP Leszczyny.

Spotkanie podsumowujqce realizacje zadania z udzialem vyszystkich uczestnik6w zadania zostanie

pzeprowadzone r6wnie2 na terenie Ochotniczej Strazy Po2arnej w Leszczynach.

Uczestnicy wszystkich czesci zadania bedE uczeszczac na zajgcia we wlasnym zakresie, o czym

zostanE poinformowani w karcie zgloszeniowej do udziafu w zadaniu publicznym.

Ponadto szczeg6lowe terminy i godziny szkolenia bedq podawane do publicznej informacji (strony

internetowe).

8. Opis poszczeg6lnych dzlatafi w zakresie reallzacil zadania publlcznegor2)

Na poczqtku pa2dziernika 2015r, w porozumieniu z dyrektorami szk6l i gimnazj6w ustalone zostanq

terminy, w kt6rych odb?dq siQ pogadanki.

Po ustaleniu termin6w w poszczeg6lnych szkolach i gimnazjach odbqdq sie pogadanki na temat

po2amictwa i zasad udzielania pierwszej pomocy, zachqcajqce do wziqcia udzialu w zadaniu.

Kolejne dzialanie to rekrutacja uczestnik6w zadania, stwozenie list uczestnik6w i list rezeMowych.

Nastepnie zostanq, w porozumieniu z uczestnikami i zaangazowanymi strazakami w zadanie dat i

termin6w poszczeg6lnych dzialan w zadaniu. Terminy zostanE ustalone w dogodnym dla wszystkich

czasie - harmonogram dzia+an.

Nastepne etapy:

1. Dzialania na terenie remizy, sal i placu OSP

a) Pogadanka na temat 8HP podczas realizacji zaje6 na terenio remizy OSP Leszczyny - zostanie

om6wiony spos6b bezpiecznego poruszania sie na terenie OSp oraz spos6b poslugiwania sig

armaturq pozarniczE z kt6re mlodzie2 bedzie miah stycznosc podczas dalszych zaje6 4 grupy x

th x 10 os6b

b) Prezentacje multimedialne /teoria/ w zakresie ochrony peeciwpozarowej i pierwszej pomocy

pzedlekarskiej-prezentacje 2 grupy x 3h x 20 os6b

c) Prezentacja sprzetu, b?dqcego w dyspozycji OSP Leszczyny w remizie 4 grupy x 2h x .t 0 os6b

d) Zajecia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy z wykotzystaniem AED 4 grupy

x 4h x 10 os6b

e) Zajecia praktyczne z wykozystaniem podstawowego sprzetu stra2ackiego na placu cwiczen 4
grupy x 3h '10 os6b





f) Zajqcia praktyczne na podstawie regulaminu CTIF mlodziezowych zawod6w sportowo -
pozarniczych grupy mlodziezy bQdq Cwiczyly dwie konkurencje: Cwiczenie bojowe oraz sztafetg

po2amiczq w dr,viczeniu boiowym mlodzie2 uczy sig musAry, cierpliwosci, podleglosci

zwiezchnikowi, wezl6w skazackich oraz rozpoznaje armaturQ strazackq. W saafecie wykonuje

bieg w odcinkach po 60m wykazujqc swoje umiejetnosci sportowe oraz wykonujqc proste

czynnosci stra2ackie. 2 grupy x 3h x 20 os6b

2. Spotkanie podsumowujqce projekt, quiz sprawdzajacy pozyskanA wiedze oraz cieply poczestunek

razem 6h. Wspolne uczestniczenie w koncowym etapie realizacji niniejszego zadania umocni

osiegniete cele, ale pzede wszystkim pozwoli na wypracowanie modelu wzajemnej wsp6lpracy

pomiedzy jednostkami z sektora ratownictwa a spolecznosciq lokalna na zecz niesienia pomocy

osobom poszkodowanym w wypadkach losowych.

Nad prawidlowym peebiegiem zadania publicznego bede czuwaC czlonkowie OSP Leszczyny

(5os6b),kt6re bedq odpowiedzialne za rekrutacjq, obslugQ merytorycznq, finansowq, organizacje

wszystkich dzialah okreslonych w zadaniu publicznym. Zadanie uwzglqdnia w tym zakresie zakup tuszy

do drukarki, papier ksero, papier o grubszej gramatuze. Artykuly te pozwole na prowadzenie biezqcej

dokumentacji oraz wydania za laminowanych zaswiadczen uczestnictwa w zajQciach. Zadanie

uwzglednia tez oplaty bankowe i prowizje od pzelew6w za realizowane dzialania w ramach zadania.

9. Harmonogramls)
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poszczeg6lnych

dziahi

1) Pogadanka w szkotach i gimnazjach

2) Rokruiacja uczBtnikov, zadania

3) Organizacja harmonogramu zajQ6

4) Pogsdanka BHP

ZaiQcia praktyczne z wykozysianiem podstawotvogo spz€tu

stra2ackiego

ZaiQcia praktyczoe m pod3tawi€ rsgulaminu CTIF

mbdzb2owycn zawod6rv spodo$o -ro2amiczych

Prozenhqe multimsdialne z zakresu po2arnictt /a i pieusz€j

Pomocf Pzedlekarskisj

Prezenbqa sprzetu bojorcgo

ZajQcia tsorgtyczne i p€Kyczne z zakrssu udzialania

pisn{szej pomocy

Organizaqa i pzeprowadzenie spotkania podsumowujqcego

projekt, quiz sprav.dzejqc, pozyskanq wbdzq oraz ci6pt
poczgstunek

8)

e)

10D015

't 0-2015

10-11t2015

1G'11nO15

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2015

odpoutiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego

zadania publicznego

Ofsrent

Oferenl

OGrent

Ororent

OferBnt

ObrBnt

Ob.ent

Oierenl

OGrent

Of€r€nt

Poszcz€gohe dzialania ry zakrBsie realizo{ran€go zadania

publicznegoi')

1012015

10n015

11D015

11t2015

11.1?J2015

1212015
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10, Zaktadane rezuftaty realizacji zadania publlcznegol5)

- pzeprowadzenie pogadanek w szkolach i gimnazjach - pzeka2e og6lniki z stra2y i

pieMszej pomocy

- nabycie wiedzy i umiejqtnosci pzez min. 35 os6b w zakresie udzielania pierwszei pomocy

- nabycie wiedzy i umiejetnosci peez min 35 os6b w zakresie podstawowych zasad pozamictwa

- nabycie podstaw BHP w poslugiwaniu sie spzetem pzeciwpozarowym pzez min 35 os6b

- podwy2szenie sprawnosci fizycznej popzez udzial w zajgciach praktycznych na placu OSP

- wzrost sam@ceny pzez uczestnik6w zadania

- wzrost umiejQtnosci interpersonalnych uczestnik6w

- wzrost umiejetnosci pracy zespolowej i wsp6lpracy z szeroko rozumianymi ratownikami

- poprawa poziomu bezpieczefistwa na terenie gminy i miasta Czerwionka -Leszczyny dzieki udziale w

szkoleniach

- oferent zaklada takze, 2e zadanie pzyczyni sie do naboru nowych czlonk6w Mlodzie2owych Dru2yn

Pozamiczych, co w niedlugim czasie pzelozy sie na wzrost ilosci stra2ak6w ochotnik6w, kt6zy w

pzyszlosci zasile szeregi OSP Leszczyny.

Zaplanowane rezultaty sq miezalne i mozliwe do osiqgniecia dzieki zrealizowaniu wszystkich etap6w

niniejszego zadania publicznego.

lV. Kalkulacia przewldywanych koszt6w .sallz.cji zadania publicznego

l. Kosrory3 ze wzglgdu na rodzai koszt6w:

Lp. Rodzajkosa6wl6) I
o
6
a
j
e
d
n
o
s
t
e
k

Koszt
jednosu(
owy (w
z0

Rodza
j
miary

Koszt
calkowity
(w zl)

z togo do
pokrycia
z
vrnioskotrra
nej dobqi
(w z0

z lego z
finansowyci
Srodk6w
wlasnych,
Srodk6w
z innych
,r6del , w tym
wptat i optal
adresat6w
zsdania
publicznegor
7)(*.0

Koszt do
pokrycia
z wkladu
osobowago,
w tym pracy
spoleczn6j
czlonk6w
i Swiadczei
wolontariusz
v
(w zl)

l0





Koszty merytorycznels) po

stronio OSP Lsszczynyl9):

1) Obstuga pogadanok w
szkolech i gimnaziech
/4 spofrania x 3h/

Obstuga rekrutacji
uczestnikolY zadanie
l4$zka+y x 4hl

Opracowani€
harmonogramu zaje6,
spotkanie z
uc.€stnikamii
organizaqa zadania
I2osoby x 4h/

Obsluga meMoryczna
zadania /3osoby x
1oh/Goba/
opracowani€
szczeg6lo$,e wszystkich
dzialai w zadaniu -
pomoce dydaktyczne i
prezentaqe

Pogadanka BHP /4
grupy x t h/

ZajQcie praKyczn6 z
wykozystani€m spzqtu
stra2ackiego /4 grupy x
3ht

Zajqcia praktyczne na
pod8tawi€ rsqulaminu
CTIFZgrupyx3h/

Pr€zentacje
multimedialno z zakro3u
po2amidwa i pieM3zej
pomocy/2grupyx4t/

Zakup projoktora
multimodialnego
/ACEFU

Prszentacja spz?tu
boior.,€go /4 grupy x 2h,/

ZajQcia t€oretyczne i
praktyczne z pieMszei
pomocy /,1 grupy x 4h/

Zakup met6riet6w do
Clriczei z pieftszej
pomocl /Srodki
opatrunkotlB, mas€czki
jednorazov/e, grodki do
dezynf6kdi, rQkawiczki
jednoaazoure,

Zakup podstalvo$rego
zestawu do udziolania
pie^4/szej pomocy /dla
uczestnik6w zadanis/

Zakup poczqstunku na
spotkaniaci z dziedrni i

mlodzie2q - napoj6,
suche ciasteczka,
paluszki /6 spotkafi x .10

11)

12)

12

I

8

30

4

12

A

8

1

8

16

40

40

24
n

10,00

10,00

10,00

'10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1638,00

10,00

10,00

20,00

10,00

3,00

h

h

h

h

h

h

h

h

sztuka

h

h

osoba

osoba

osoba/
z4qtr,ia

120,00

80,00

80,00

300,00

40,00

120,00

60,00

80,00

1638,00

80,00

160,00

800,00

400,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1638,00

0,00

0,00

800,00

400,0

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

80,00

80,00

300,00

40,00

120,00

80,00

80,00

0,00

80,00

160,00

0,00

0,00

0,00

1l

I





240 osoboos6b =
zaie(J

12





15) ZEkup elomont6w
odblasko,vych dla
wszFtkich uczostnik6w
zadsnis / 40 os6b/ -
uzasadniony
bezpbczedstv{€m
poruszania sh po
dmdz6 - wartosd
dodena zadania

Zakup met6riaLrlY
pignlennych do robienia
notatok z szkolei
obiQtych zadsoiem -
promoqa - nadruk OSP
Loszczyny na
dtugopisie + z$zyt -
dla ka2dego uczestnika
/ 40 G6b/

Obsluga spotkania
pod8umowuiacsgo
realizaqQ zadania
publienego,
zorganizowani€ i
pzeprowadzenie quizu
/6os6b x 8h/

Organizeqa cieptego
Poc.Qsiunku dla
uczestnikow i

organizator6w,/stra2ak6
w ucz€stniczqcych w
zedaniu na zakoficzenie
i podsumof,anie
zadania /46 osdb/

16)

1O

40

40

48

46

5,00

5,00

10,00

12,00

Sztuka

Zestaw

h

osoba

200,00

200,00

480,00

552,00

200,00

200,00

0,00

552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

0,00
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Koszty obstugim) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjno po slronie
OSP Leszczynylg) :

ObetugE linansowa
zadanle /losoba x 201/

Zakup drukadd
kolorcwsj - /druk list i
kart ucuastniciwe w
zadaniu, druk
malerial6w
edukacyinych, quizu i

dyplon6w uczestnidwa
w zadaniu/

Zakup tuszy do druka,ki
na potzeby druku
dokumontaqiz zadania
w tym m.in. palno
kolorowych dyplorny
uczestnicirva w zadaniu

Zakup pepieru kero na
potzeby druku biozqcej
dokumentaqi zwiqzanej
z realizaqq zadania
publicznego (3 rfzy)

Zakup papieru o
wiekszaj gramatuza na
potzeby wydruku
dyplom6v{ ucz$tnictYva
zadaniu(4o sztuk)

20

'l

1

4

40

10,00

490,00

200,00

20,00

2,00

h

Sztuka

Zestaw

Ryza

Sztuka

200,00

490,00

200,00

80,00

80,00

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

80,00

80,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l4
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t
lnne koszty, w tym kosry
wyposa2eni8 i promoqi po

stronie OSP ..............9)

IV Og6lam: 7160,00 5000,00 360,00 1800,00

2. Przewidywane tr6dta flnansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

5000,00 zl 69,830/o

Srodki fi nansowe wlasnel 7)

360,0021 5,0370

t Srodki finansowe z innych 2r6del og6lem (Srodki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

0,0021 0,0070

3.1 wplaty i oplaty adresatow zadania publicznegolT)
0,00 zl 0,000/o

3.2 Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lnosci:

dotacje z bud2etu parlstwa lub bud2etu jednostki samoeqdu

terytorialnego, funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)17)

0,00 zl 0,0070

3.3 pozostalelT)

0,00 zl 0,00%

4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontrariuszy i praca spoleczna

czlonk6w) 1800,00 zl 25,140/o

Og6lem (6rodki wymienione w pkt 1- 4)

7160,00 zl 1O0o/o

16





Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota Srodkdw
(w zl)

lnformacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o pzyznanie
Srodk6w zostal Ca)
rozpatnonyta)
pozytywnie, czy te2
nie zostalca)
jeszcze
rozDatzonvca)

Temin rozpatzenia

w pzypadku
wniosk6w (ofert)
nierozpattzonych do
czasu zlo2enia
niniejszej oferty

NIE DOWCZY NIE DOTYCZY
+A|(NTE+)

NIE DOTYCZY
TAISNIE{)

TnlgNlEl)

TAISNIEI)

3. Flnansowe 6rodkl z lnnych ,r6det publlcznych2r)

Uwagi, kt6re mogq mie6 znaczenie pzy ocenie kosztorysu:

............NrE DOTYCZY.........

; ;;; ;;;;",;";; ;;;;;;;.;;;; ;;;;;;;;;

1. zasoby kadrowe pnewidywane do wykozystania grzy rcelizacli zadania publicznego22)

OSP Leszczyny jest dobze pzygotowana do realizacji zadania publicznego.

Zazqdv dba o prawidlowe funkcjonowanie jednostki pod wzgledem merytorycznym, formalno-

rachunkowym oraz sprawozdawczym. Z wielkim poswieceniem wsp6lpracuje na rzecz pozyskiwania

dodatkowych Srodk6w finansowych na zecz finansowania niezbQdnego spnetu oraz dzialai o

charakteze edukacyinym. Zazadiest tak2e organizatorem r62ne9o rodzaiu szkolen i kurs6w. Tak2e

strazacy ochotnicy chetnie anga2uja sie w r62ne przedsi?wziecia a iezane z dzialalnoscie,

szkoleniami, pogadankami. Organizuje te2 liczne spotkania o tematyce zasad udzielania 1 pomocy

pzedlekarskiej, ochrony pzeciwpozarowej, kt6re cieszq sie uznaniem wsr6d spolecznosci lokalnej.

W zadaniu publicznym udziat we2mie 6 czlonk6w OSP odpowiedzialnych za calkowitq realizacje

zadania publicznego. Zaanga2owani w projekt stra2acy posiadaja niezbedne wiedze i wieloletnie

doswiadczenie, potzebne do pzeprowadzenia wszystkich zawartych w zadaniu dzialan. WSr6d

zaangazowanych w zadanie projekt iest stra2ak, kt6ry organizowal, realizowal i wspolrealizowal

projekty EFS, a tak2e osoba posiadajaca doswiadczenie w organizacji i rozliczania projekt6w

krajowych. Doswiadczona kadta zaeqdzd! ca zadaniem gwarantuje jego pelnq, bezpiecznE i

merytorycznq realizac,ie, oraz osiqgniecie zamiezonych cel6w.

2. Zasoby zeczowe oferenta/€f€r€Ft6lv1) pzewidywane do wykorzystania gtzy rcalizaqi zadania2sl

t7





OSP Leszczyny dysponuje salkq wykladowE na 30 os6b, Swietlicq do pzeprowadzania owiczen -
obie wyposa2one w stoliki, krzesla, ogrzewane, przewietrzane, oSwietlone /w salach opr6cz spotkai

czlonkow wielokrotnie odbywaly siQ kursy i szkolenia z 1 pomocy/. W dyspozycii OSP pozostaje

komputer z oprogramowaniem, ekran do zutnika, materialy szkoleniowe i edukacyjne z pierwszej

pomocy pzedlekarskiei ffantomy iAED na potrzeby realizacji zadania publicznego zostanE

\,{ygoayczonel. W prqekcie zostanie takze wykozystany sprzet strazacki, bedqcy w posiadaniu OSP

Leszczyny. Dzia+ania sprawnosciowe, zapisane w zadaniu zostanq pzeprowadzone na terenie

placu bojowego, bezposrednio ptzy budynku OSP Leszczyny. Powy2sze zasoby zeczowe

pokazujq, 2e zadanie publiczne zostanie zrealizowane poprawnie i zostanq osiqgniete zamiezone

cele.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadai publicznych podobnego rcdz4u (ze wskazaniem,

kt6re z tych zadah realizowane byly we wsp6.lpracy z administracje publicznq).

4. lnformacja, czy oferenUef$en€F) pzewiduje|q) zleca6 realizacjQ zadania

trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.

po2ytku publicznego i o wolontariacie.

publicznego w

o dzialalnosci

Oswiadczam Gy), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci siQ w zakresie dzialalnosci po2ytku publicznego

of erentaie{erent6wl ) 
;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebiera€ie/niepobieraniel) oplat od adresat6w zadania;

3) oferenUe{erenei! jesUsql) zwiganycni) niniejsze oferta do dnia 20.12.2015 t.i

4) w zakresie zwiEzanym z otwa(ym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwazaniem i

pzekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem lch do systemow informatycznych, osoby,

ktorych te dane dotyczE, zlo2yly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia '1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U.22002 r. Nr 101, poz.926, z p62n. zm.);

5) oferenu€feren€i1) skladajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jqyzalegEHq)1) z oplacaniem nale2nosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wla66iw+

e*rden<ielq;
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7) wszystkie podane w ofercie oraz zahcznikach informacje.ep$^tr *tflrgm stanem prawnym

ifaktycznym. OSP terzcryny

Ms*
:1

.....i1.t(t... .

(podpis osoby upowa2nionej
lub podpisy os6b upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/ €farent6wl)

Data.

Zalqczniki:
'1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji2l)
2. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych oferte wsp6lnq niz
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument potwierdzajecy
upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta({w).

1) Niepoteebne skreslic.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
3) Ka2dy z oferentow skladaiecych oferte wsp6lnq pzedstawia swoje dane. Kolejni oferenci doteczaiq
wlasciwe pola.
a)Forma prawna oznacza formq dzialahosci organizacji pozazqdowej, podmiotu, jednostki
organizacyjnej okreslonq na podstawie obowigujqcych pzepis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i
fundacje, osoby prawne ijednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie pzepis6w o stosunku
PansMa do Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paistwa do innych kosciol6w
i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe

l9

Poswiadczenie zlo2enia oferty2s)

Adnotecje uzedowe2s)





I ,,

obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze
straze po2arne oraz inne. NaleZy zaznaczyc odpowiedniq formq lub wpisac inne.
s) Poda6 nazwe wla6ciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nalezy wypelni6
je2eli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrgbie danej jednostki.
8) Nie wypelnia6 w pzypadku miasta stolecznego Warszawy.
e) Dotyczy oddzialow terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y
wypelnic jesli zadanie ma byd realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslid czy podstawq sq zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lne.i.
11)Wypelnic tylko w pzypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
12)opis musi byd spojny z harmonogramem ikosztorysem. W pzypadku oferty wsp6lnej - nalezy
wskazac dok+adny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajqcymi oferte
wsp6lnq.
13) W harmonogramie nale2y podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych dzialah oraz
liczbowe okreslenie skali dzia{afi planowanych przy realizacji zadania publicznego (En. miar
adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba Swiadczen udzielanych tygodniowo,
miesiecznie, Iiczba adresat6w).
1a)Opis zgodny z kosaorysem.
1s)Nalezy opisac zakladane rezultaly zadania publicznego - czy bedq tnvale oraz w jakim stopniu
realizacja zadania pzyczyni sie do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne
skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnosci zakupu uslug, zakugu rzeczy,
wynagrodzen.
r7t Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nale2y wpisaC koszty bezpoSrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego.
ls)W pzypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolEczajq do tabeli informacje o swoich kosztach.
20) Nale2y wpisac koszty a ,iazane z obslugq i administracia realizowanego zadania, ktore zwiqzane sq
z wykonywaniem dzialafi o charakteee administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluge
finansowq iprawneprojektu.
21)Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w S 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalqcznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia ... .......... w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Dotyczy jedynie oferty wspierania rcalizaq,i zadania publicznego.
22) lnformacje o kwalifikacjach os6b, kt6re b?dq zatrudnione ptzy realizaqi zadanla publicznego, oraz
o kwalifikac,ach wolontariuszy. W ptzypadku oferty wsp6lnej nalezy przyporzedkowa6 zasoby kadrowe
do dysponujacych nimi oferent6w.
23)Np. lokal, sprzet, materialy. W pzypadku oferty wspolnej nale2y pnyporzqdkowac zasoby
zeczowe do dysponujqcych nimi oferent6w.
2a) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym iprawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25) Wypelnia organ administracji publicznej.
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