
Czenitrionka-Leszczyny, 25.06.2019r.
sPS.525.1.2.2019

OGLOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2O19r., poz.688 z p62n. zm.), Burmistz

Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomoSci tre66 oferty zlo2onej

przez Stowazyszenie Razem dla Ksiqzenic (44-2'|.3 Ksiqzenice, ul. Ks. Pojdy 141) pn.:

,,Ksiq2enicka rowerowa setka", w trybie art. 19a na realizacjg w formie wspierania zadania

publicznego pzez Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku.

Zadanie jest realizowane w obszaze kultura, sZuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa

narodowego, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi otaz innymi podmiotami

prowadzacymi dzialalno56 po2ytku publicznego na 2019 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.

16 ustawy o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688

z p62n. zm.).

Zgodnie z trescie art. 19a ust. 4 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie, ka2dy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty mo2e zglosi6 uwagi

dotyczqce w/w oferty. Oferta jest takze do wglqdu w Wydziale Spraw Spolecznych

(44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

Wszelkie uwagi dotyczqce oferty zamieszczonej ponizej nalezy pzeslac pocztq

tradycyjnq na adres Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (44-230 Czerwionka-

Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczy elektronicznej e-mail: sps@czerwionka-

leszczyny.pl w terminie do dnia 3 lipca 2019 roku do godz. 10.00.
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAO! ZADANIA PL,BLiIO ZAfrA*M\
wvdzrat--S- - Podpp il|fot. t

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelniC wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych
polach lub w pnypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e naleiy skreili6 niewtaiciwq odpowiedi i pozostawid
prawidlowq. Przyklad: "perb'icraricYniepobieranie*".

l. Podstawowe informacie o zloionei ofercie

1. Organ administracji publicznej, do kt6rego
adresowana jest oferta

15) kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

1!. Dane oferenta(-t6wl

1. Nazwa oferenta(-t6w!, forma prawna, numer w Kralowym Reiestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby,

strona wyyw, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Razem dla Ksiqienic, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykle, ewidencja stowarzyszef zwyklych Starosty
Rybnickiego: 10, Kod pocztowy: 4-213, Poczta: Rybnik-Kamiefi, Miejscowoii: Ksiqienice, Ulica: Ks. Poldy, Numer
posesji: 141, Wojew6dztwo: Slqskie, Powiat: rybnicki, Gmina: Czerwionka-Leszczyny, Strona www:
www.razemdlaksiazenic.pl, Adres e-mail: razemdlaksiazenic@gmail.com, Numer telefonu:72Lffl9290,

Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyia5nief dotyczqcych oferty (np. imig i

nazwisko, numer telefonu, adres poczty

elektronicznej)

Alicia Markiewka

Adres e-mail: alicia.markiewka@tmail.com Telefon: ?2l:09ft2!r0

!ll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. T6ul zadania publicznego Powstarlcze wspomnienia w rodzinnych kadrach

2. Termin realizacii zadania2) Data

rozpoczqcia
15.07.2019 Data

zakoriczenia

L2.10.2019

3. Syntetycrny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

wniosck wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: &51-29b0-b121

2. Rodzaj zadania publicznegol)



Opis zadania

Zadanie pn. "Powstafcze wspomnienia w rodzinnych kadrach" bqdzie polegalo na podjqciu szeregu dzialarl majqcych na
celu aktywizacjq mieszkafc6w solectwa Ksiqienice (gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki), poprzez
zaangaiowanie ich do wlqczenia siq w Swiqtowanie setnej rocznicy wybuchu I Powstania Slqskiego. W ramach projektu
chcemy, aby mieszkaricy solectwa wypoiyczyli nam swoje rodzinne fotografie z okresu wybuchu Powstaf Slqskich, kt6re
nastqpnie zostana zeskanowane i poddane niezbqdnej obr6bce fotograficznej. Najlepsze z nich zostanq pokazane na
plenerowej wystawie fotograficznej i w publikacji, za5 wszystkie pozyskane fotografie zostane zamieszczone na podstronie
internetowej z galeriq zdjqd.

Mieisce realizacji

Zadanie bgdzie realizowane na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, w miejscowo3ci Ksiqienice. Wystawa plenerowa
bqdzie bezplatnie dostqpna dla kaidego zainteresowanego, poniewai planujemy jej usytuowanie w centralnych punktach
solectwa, tj. na ogrodzeniu przy Szkole Podstawowej w Ksiqienicach i/lub na ogrodzeniu przy boisku LKS "Unia" Ksiqienice
(ul. Sloneczna 44).

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadanaa publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poriom osiqgniecia
rezultat6w (warto56 docelowa)

Spos6b monitorowania
rezuhat6w / Ir6dlo lnformacll o
osiqgnlqciu wskatnika

wystawa zewnQtrzna ,,stala" na ogrodzeniu
przy Szkole Podstawowej w Ksiqienicach i/lub
na ogrodzeniu przy boisku LKS "Unia"
Ksiqienice (ul. Sloneczna 44)

l wystawa
skladajqca sig z ok. 20 plansz

- dokumentacja fotograficzna
- projekty graficzne plansz w
formie elektronicznej

publikacja w formie fotoalbumu z fotografiami
iycia rodzinnego mieszkafc6w Ksiqienic w
latach 1915 - 1939

200 szt. w wersji papierowej
wersja elektroniczna na stronie
www. razemd laksiazenic.pl

- dokumentacja fotografi czna
- faktura

internetowa podstrona dot. projektu na
www.razemdlaksiazenic.pl

I podstrona, na kt6rej
zamieszczone zostana wszystkie
zdjgcia pozyskane w ramach
projektu

- zrzuty z ekranu

stworzenie wersji cyfrowych fotografii iycia
rodzinnego mieszkarlc6w Ksiqienic w latach
1915 - 1939

ok. 100 szt. - galeria na podstronie
internetowej dot. projektu

spotkanie podsumowujace projekt l spotkanie, w kt6rym weimie
udzial ok. 25 mieszkaic6w

- lista obecnoici
- dokumentacja fotograficzna

uczestnicy projektu ok. 100 os6b - w ramach tej sumy
mieszczq siq zardwno osoby, kt6re
przekaiq swoje rodzinne pamiqtki,
jak r6wniei odbiorcy wystawy i

publikacji powstalej w ramach
projektu

- lista os6b przekazujqcych zdjqcia
- dokumentacja fotograficzna

5. Xr6tka charakterystyka Oferenta, ieto do6wiadczenia w realizacji dzialai planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re
bgdq wykorrystyryane w realizacii zadania.

wniosek wygcnerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0c51-29b0-bl2l
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charakterystyka of erenta

Razem dla KsiEinic zawiqzalo sie w 2017 roku jako Grupa Nieformalna, kt6ra stworzylo czworo przyjaci6l - Ala, Martyna,
Andrzej iMarcin.
Ksiqienice to miejscowoia, w kt6rej siq urodziliimy, wychowalijmy, zaloiyliSmy wlasne rodziny i czujemy sie czeiciE
lokalnej spolecznoici. Zamiast narzekad na brak inicjatyw i wydarzei postanowiliimy wziqa sprawy w swoje rece. Wpierw
byliimy czlonkami grupy nieformalnej Razem dla KsiEienic, kt6ra razem z innymi mieszkaicami Ksiaienic oraz
Stowarzyszeniem Humanistycznym Europa. Slesk, Swiat Najmniejszy stworzyla ciekawy projekt ,, Stra, nicy Pamiqci" (w
ramach Konkursu FIO SlQskie Lokalnie) upamietnienia ofiar Marszu Smierci z 1945 roku (2015), p6iniej w rama.h
wsp6lpracy z Kolem Gospody6 Wiejskich i RadE SoleckQ Ksiaienic przyczynila siQ do organizacji Rajdu Rowerowego,,Z
bajtlem na okolo KsiEienic" (2017). Na fali projekt6w zgtosiliJmy siQ jako grupa nieformalna do projektu grantowego
Dzialaj Lokalnie X 2017 z projektem ,,Sajockiej Tradycji 0uch iAktywny Ruch" (2017), osobowoici prawnej uiyczylo nam
Stowa12yszenie Redukowania Biernoici z Czerwionki-Leszczyn.
Po wielu przemyileniach dojrzelilmy do decyzji, by zatoiya swoje stowarzyszenie zwykle i iako RdK zmieniaa na lepsze
naszE MalE Ojczyzne.

Chcemy aktywnie spedzaa czas wlainie tutaj - war6d las6w i p6l, wsp6lnie bawia sie na piknikach, festynach,
przejaidikach, turniejach. Jestejmy przekonani, ie razem moiemy wiecej!

Doawiadczenia w realizacii dzialai planowanych w ofeicie

W 2018 r. zrealizowalilmy dwa zadania wsp6lfinansowane ze Srodk6w zewnetrznych:
1. "Sajockiei tradycji duch i aktywny ruchl vol. 2" wsp6tfinansowany z budietu Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny.
Na kanwie sukcesu w 2017 r. w ramach zadania zorganizowaliSmy druti druiynowy turniej sasiedzki podczas

ksiqienickiego iwiqta plon6w.
Na realizacje projektu po2yskalilmy 5680 zl z budietu gminy. Projekt zostai zrealizowany i rozliczony z najwiQkszq

starannolciq.
2. "Zagadki na rowerze w saiockich okolic plenerze": to projekt w ramach kt6rego zorganizowali(my 3 wyjazdy rowerowe
oraz opracowalijmy rowerowq grq terenowE w KsiEienicach.
Zadanie bylo realizowane w ramach programu Dzialaj Lokalnie X edycja 2018, kt6rego operatorem jest Akademia Rozwoju
Filantropiiw Polsce oraz Oirodek Dzialaj Lokalnie - Fundusz Lokalny Ramia. Program jest wsp6tfinansowany ze irodkdw
Polsko-Amerykaiskiej Fundacji Wolnoici, Funduszu Lokalnego RAM2A oraz z budietu Gminy i Miasta Czerwionka-
Le5zczyny.

Wysokoaa otrzymanego wsparcia to 3900 zl.

Przed 2018 r. dzialali(myjako grupa nieformalna.
3. W 2017 r. otrzymali{my dotacje na realizacje zadania "Sajockiej tradycji duch i aktywny ruchl" w ramach programu

Dzialaj Lokalnie X, kt6ry byl wsp6tfinansowany ze Srodk6w Polsko-Amerykaiskiej Fundacji Wolnoici, Funduszu Lokalneto
RAMzA oraz 2 budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zadanie to skladalo siQ niejako z dw6ch czeici: organizacji
sQsiedzkiego turnieju doiynkowego oraz wyznaczeniu tras turystycznych (rowerowej, biegowej i nordic walking) na

terenie lcieienic. Zadanie to spotkalo siq z duiym zainteresowaniem ze strony mieszkaic6w oraz zostalo zrealizowane i

rozlic2one z najwyisza starannoscia. Wysokoif otrzymanego wsparcia na realizacjq projektu 5040,00 zl.

4. Natomiast w 2015 r. dw6ch spoir6d 4 czlonk6w zaloiycieli naszego stowarzyszenia, bylo zaanga2owanych w realizacjq
projektu "strainicy Pamieci" zrealizowanego 2 okazjiTO. rocznicy Marszu Smierci dofinansowanego z programu Fundusz

lnicjatyw Obywatelskich (http://straznicy-pamieci.ksiazenice.net.pll).

Zasoby, kt6re bede wykorzystywane w realizacii radania

W realizacje niniejszego zadania bqda zaangaiowani wszyscy czlonkowie naszego stowarzyszenia {4 osoby).
1) Koordynator projektu:
osoba majQca ponad 8-letnie doiwiadczenie w realizacji zada6 finansowanych ze irodk6w zewnqtrznych (w tym z€

irodk6w unijnych), na co dzieh w iyciu zawodowym za.imuje sie wsp6lpraca z organizacjami pozarzadowymi dziatajacymi
na terenie powiatu pszczyfiskiego w zakresie: przygotowania otwartego konkursu ofert na realizac.ie zadai publicznych
powiatu oraz realizacji zadai w formie tzw. maiych grant6w, udziatu w pracach komisji opiniujacej oferty,
przygotowywania um6w, monitorowania i kontroli prowadzonych przez organizacje pozarzEdowe dzialafi, rozliczania
przyznanych dotac.ji, organizacri szkolei dla czlonk6w NGO, opracowywania sprawozdania z realizacji rocrnego programu

wsp6lpracy, przygotowywania i przeprowadzania konsultacji projektLr rocznego pro8ramu wsp6lpracy z organizacjami
pozarzEdowymi, realizacji pr2e2 NGO zada6 z zakresu nieodplatnej pomocy prawnej poprzez ortanizacje otwartego
konkursu ofert na realizac.ie tych dziala6, prace w komisii opiniuiAcei te oferty, przygotowanie um6w, monitorowanie i

kontrolowanie powierzonych driala6, rozliczanie dotacji z w/w zakresu.
Osoba bedzie odpowiedzialna za bieiace monitorowanie poszcreg6lnych dzialai realizowanych w ramach zadania,
nawiazywanie kontaktu z mieszka6cami, kt6rzy bedA chcieli przeka2ad swoie rodzinne fotoSrafie do projektu,
nawiqzaniem wsp6lpracy ze sponsorami oraz firmami, realizujAcymi zlecenia na rzecz zadania.
2) Osoba zajmujEca siQ obslugq flnansowQ projektu:
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lokalny lider spoleczny, osoba majqca wieloletnie doiwiadczenie z zakresu realizacji zadafi finansowanych ze 6rodk6w
publicznych (w tym z budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny), aktywnie dziala na rzecz spolecznoSci lokalnej
poprzez zaangaiowanie w prace w Radzie Soleckiej Ksiqienic oraz wsp6lpracq z organizacjami dzialajqcymi na terenie
gminy, m.in. KGW Ksiqienice, Stowarzyszenie Redukowania Bierno6ci.

Osoba ta bgdzie odpowiedzialna za bieiqce dokonywanie platnoici oraz opisyruanie faktur w ramach zadania.

3) Osoba zajmujqca siq skanowaniem zdjqi, przygotowaniem projekt6w plakat6w, obslugq fotograficznq zadania oraz
przygotowaniem material6w prasowych dot. realizacji zadania:
lokalny lider spoleczny, aktywnie dziala w Radzie Soleckiej oraz radzie parafialnej w Ksiqienicach, administrator stron
internetowych: solectwa KsiQienice, LKS "Unia" Ksiqienice oraz parafii Naj3wigtszego Serca NMP w Ksiqienicach,
prywatnie pasjonat fotografii, zawodowo - protramista.
Do zadai tej osoby bgdzie naleialo przygotowanie material6w prasowy, przeslanie ich do lokalnych medi6w oraz
zamieszczenie ich na stronie internetowej oraz portalu spotecznoiciowym Facebook.com naszego stowarzyszenia.
Ponadto bqdzie ona siq zajmowala dokumentacjq fotograficznq realizacji zadania oraz przygotowaniem projekt6w
material6w promujqcych realizacjq niniejszego zadania (m.in. plakaty, zaproszenia).

Przy realizacji zadania bgdzie wykorzystany:
- sprzet komputerowy (laptop, drukarka, skaner) - calkowity szacowany koszt 150 zt

- sprzQt fotograficzny - catkowity szacowany koszt 100 zl
oraz samochody osobowe bqdqce wlasnoSciq czlonk6w stowarzyszenia/wolontariuszy.
Szacowanie koszt6w zostalo dokonane w oparciu o informacje nt. wypoiyczef danego rodzaju sprzqtu znajdujqcych sig na

stronach internetowych wypoiyczalni. Przy szacowaniu staraliSmy siq uwzglqdniaCjak najniiszy koszt. Sredni koszt
jednorazowego wypoiyczenia samego laptopu to okolo 50 zUdziefi, sprzetu fotograficznego (sam aparat bez obiektywu)
to okolo 100 zVdzie6.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. O6wiadczenia

Oiwiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta(-
t6w);

tp. Rodzaj kosrtu Wartoid PIN Z dotacji Z innydr lr6del

1. Retusz zdjqC 1000,0

2. Projekt graficzny plansz s00,0

3 Wydruk plansz 4800,0

4. Montai wystawy 200,0

5. Projekt grafi czny publikacji 1200,0

5 Wydruk publikacji (100 szt.) 1700,0

7. Wykonanie podstrony internetowej 500,0

8. Promocja projektu - projekt graficzny plakatu 90,0

9. Promocja projektu - wydruk plakat6w 210,0

10. Spotkanie podsumowujqce projekt - zakup
poczqstunku

300,0

11. Koordynator projektu 1200,0

12. Obsluga finansowa zadania 150,0

13. Osoba zajmujqca siq skanowaniem
pozyskanych zdjqd

s00,0

14. Obsluga fotografi czna zadania 250,0

Suma wszystkich koszt6w realizacji radania 12600,0 10000,0 2600,0
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at

2l pobieranie iwiadczeri pieniginych bgdzie sig odbywai wyl4cznie w ramach prowadzonej odptatnej dzialalnoSci po2ytku
publicznego;

3) oferent*/o'feterrcF skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)*/zategaffia z oplacaniem nale2noici z tytulu
zobowiqzaf podatkowych;

4) oferent*/ofiererrcir sktadajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jq)*/zategaflqf z optacaniem nalernoSci z tytulu skladek na

ubezpieczenia spoteczne;
5)danezawartewczq5cillniniejszejofertysqzgodnez@innqwla6ciwqewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zloiyly
stosowne oSwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Au*......vo.*1qsh'-

(podpis osoby upowa2nionej
lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania oiwiadczef woli
w imieniu oferenta)

o 
"t".. 

l!.9.,*,,.H3.......

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno(ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2OtB r. poz. 450, z p6in. zm.l.
2)Termin realizacji zadania nie moze byi dluiszy ni2 90 dni.
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