
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LescczlnY

sPS.525.1.2.20't 9
Czerwionka-Leszczyny, 01.07.2019r.

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 2O19t., poz.688 z p62n. zm.), Burmistrz

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podale do publicznej wiadomoSci treS6 oferty zlo2onej

przez Stowarzyszenie Razem dla Ksi+enic (44-213 Ksiq2enice, ul. Ks. Pojdy 141) pn.:

,,Powstarlcze wspomnienia w rodzinnych kadrach", w trybie art. 19a na realizacjg w formie

wspierania zadania publicznego ptzez Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku.

Zadanie jest realizowane w obszarze kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa

narodowego, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny z otganizaqami pozazqdowymi otaz innymi podmiotami

prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2019 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.

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

z p62n. zm.).

Zgodnie z treSciq art. 19a ust. 4 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie, kaidy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty moze zglosic 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 poni2ej nalezy pzeslai pocztE

tradycyjna na adres Uzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny (44-230 Czerwionka-

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

leszczyny.pl w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku do godz. 10.00.
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POUCZENIE co do sposobu rrypelniania oferty:
Oferte naleiy wypelnid wyllcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych

polach lub w pnypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np. 'pobieranie*/niepobieranie'" oznacza, ie naleiy skreilii niewlaiciwq odpowiedi i pozostawi6

prawidlowq. Pnyklad: "potrirra6i2{niepobieranie*".

!. Podstawowe inlormacie o rloiorej ofercie

1. Organ admlnlstracli publicznel, do h6rego
adresowana lest ofcrta

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

2. Rodzaj zadania publicrnegol) 16) kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa ofcrenta(-t6rrf, lorma prawna, numerw Xrajourym Reiestne Sqdorrym lub innej ewidencji, adres siedzibn
strona www, adres do korespondencii, adres e-mall, numer telefonu ,

Nazwa: Razem dla KC{enk, Forma prawna: Stryanysrenle Zwylle, wldencla stowarzy$efi zwyttych Starosty
Rybnidiego: 1O Kod pocztonry:4+213, Poczta: Rybnlk-Xamlef, MiejscowoSd: Ksiqienlce, Ulica: Ks. Pojdy, Numer
posesji:141, Wojew6dztwo: Jllskie, Powiat: rybnlckl, Gmina: Czerwlonka-Leszcryny, Strona www:
www.razemdlaksiarenic.pl, Adres e-mail: raremdlalsiazenic@gmail.com, Numer telefonu:721099290,

Adres do korespondcnsji jcst tali sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upowatnionel do skladania
rvyiainief dotyczqcydr oferty (np. imie i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty

elektronicznej)

Alicla MarkieYuka

Adres e-mail: alicja.markiewka@Bmail.com Telefon: 7210992$

ll!. Zakr6 rzeczorry zadania publicznego

1. Tytul tadania publicznego Powstafcze wspomnienia w rodzinnych kadrach

2. Termin realindi zadanha Data

rozpoczqcia
15.07.2019 Data

zakodczenia
L2.L0.2019

urzau \,rt I tr ry r rvilqole

Czerwionka-LeszczYnY
Wplynelo do Kattcelarii dnta

2 7, 06. 2019

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

Zadanie pn. "Powstafcze wspomnienia w rodzinnych kadrach" bqdzie polegalo na podjqciu szeregu dzialarl majqcych na
celu aktyrrizacjq mieszkar'lc6w solectwa Ksiqienice (gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki), popnez
zaangaiowanie ich do wlqczenia sig w Swiqtowanie setnej rocznicy wybuchu I Powstania $qskiego. W ramach projektu
chcemy, aby mieszkafcy solectwa wypoiyczyli nam swoje rodzinne fotografie z okresu wybuchu Powstaf $6kich, kt6re
nastepnie zostane zeskanowane i poddane niezbgdnej obr6bce fotograficznej. Najlepsze z nich zostanq pokazane na
plenerowej uvystawie fotograficznej i w publikacji, za{ wszystkie pozyskane fotografie zostanq zamieszczone na podstronie
internetowej z galeriq zdjgd.

Miejsce reallracii

Zadanie bqdzie realizowane na terenie gminy Czenuionka-Leszczyny, w miejscowoSci Ksieienice. 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 rakladanych rerultet6w realizacii zadanla publicznego
,

Nazwa rezultatu Planowany poziorn osiQgniQcia

rczuhat6ur (wartoS{ docelowa}
Spos6b monhorowanla
rczuhat6vY / lr6dlo informacil o
oslgnlqdu wslatnlka

wystawa zewnetrzna,stala" na ogrodzeniu
przy Szkole Podstawowej w Ksieienicach i/lub
na ogrodzeniu przy boisku LKS "Unia"
Xsiqienice (ul. Sloneczna tl4)

l wystawa
skladajAca sie z ok. 20 plansz

- dokumentacja fotografi czna
- projekty graficzne plansz w
formie elektronicznej

publikacja w formie fotoalbumu z fotografiami
iycia rodzinnego mieszkartc6w Ksiqienic w
latach 1915 - 1939

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

- dokumentacja fotografi czna
- faktura

internetowa podstrona dot. projektu na

www.razemdlaksiazenic.pl
1 podstrona, na kt6rej
zamieszcrone zostane wszystkie
zdjqcia pozyskane w ramach
projektu

- znuty z ekranu

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

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

spotkanie podsumowujqce projekt l spotkanie, w kt6rym weimie
udzial ok. 25 mieszkaric6w

- lista obecnoJci
- dokumentacja fotografi czna

uczestnacy projektu ok. 100 os6b - w ramach tej sumy
mieszczq siq zar6wno osoby, kt6re
pnekaiq swoje rodzinne pamiQtki,
jak r6wniei odbiorcy wystawy i

publikacji powstalg w ramach
projektu

- lista os6b przekazujqcych zdjgcia
- dokumentacja fotografi czna

5. l06tta draraheryotyka Ofcrenta, ieto doJudadczenia w reallraCi dzlalail planowanych w ofcrde oraz zasob6rr, h6re
bqda wykonystnranc w rcalhacjl radanla.
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Ch.r.ktery{yka ofrrent.

Razem dla Ksiqinic .awiezalo sie w 2017 roku jako Grupa Nieformalna, ktdrE stworzylo czworo przyiaci6l - Ala, Martyna,
Andrzej iMarcin.
Ksiqienice to miejscowoia, w kt6rej siq urodziliSmy, wychowaliSmy, zaloiyliSmy wlasne rodriny i czujemy sie czeiciq
lokalnej spolecrnolci. Zamiast narrekaa na brak inicjatyw i wydarzerl postanowiliSmy wriEa sprawy w swoje rQce. Wpierw
byliamy czlonkami grupy nieformalnei Razem dla Xsieienic, kt6ra razem z innymi mieszkaicami Xsieienic oraz
Stowarzysreniem Eumaniitycznym €uropa, Slesk, Swiat Najmnieisry stworiyla ciekawy proiekt .Stra inicy PamiQci" (w
ramach Konkursu FIO Slaskie Lokalnie) upamiQtnienia oliar Marszu Smierci z 1945 rotu (2015), p6inie.lw ramach
wsp6lpracy z Xolem Gospodyf Wiejskich i Radq Solecke Ksiaienic przyclynila siq do organizacji Raidu Rowerowego,,Z
bajtlem na okolo KsiQienic" 12017). Na faliprojekt6w zglosili3my siejako Srupa nieformalna do projektu grantowego
Dzialaj Lokalnie X 2017 z projektem 

"Sajockiej 
Tradycji Duch i Aktywny Ruch" {2017), osobowoici prawnej uiyctylo nam

Stowar2yszenie Redukowania giernoici z Czerwionki-Lesz€zyn.
Po wielu przemy(leniach dojrzeli(my do decyzii, by zaloiya swoje stowarzyszenie zwykle ijako RdK .mieniaa na lepsze

nasza MalQ Ojc.yrnq.
Chcemy aktywnie spqdzaa czas wlaanie tutaj - wir6d las6w i p6l, wsp6lnie bawia siq na piknikach, festynach,
przejaidikach, turniejach. Jesteamy przekonani, ie razem moiemy wiecej!

Do6wiadcrenia w reali.acji dzi.lai pl.nowanych w olercie

W 2018 r. zreali.owalilmy dwa zadania wspdifinansowane ze Srodk6w uewnqtr2nych:
1. "Sajockiej tradyc.ii duch i aktywny ruchl vol. 2" wsp6tfinansowany z budietu Gminy i Miasta Crerwionka-Les.czyny.
Na kanwie sukcesu w 2017 r. w ramach zadania zortanizowaliSmy dnrgi druiynowy turniej sqsiedrki podczas

ksiaienickiego (wieta plondw.
Na realizacje proiektu po2yskali(my 5580 zl u budietu gminy. Proiekt zostal zrealizowany i rorliczony z najwiekszQ

starannoJciQ.
2. "Zagadki na rowetze w sa.iockich okolic plenerze"i to projekt w ramach kt6reSo rortanizowaliJmy 3 wyjazdy rowerowe
ora2 opracowaliJmy rowe.owl tre terenowl w Ksiqienicach.
Zadanie bylo realilowane w ramach programu Dzialaj Lokalnie X edycja 2018, kt6rego operatorem jest Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz O3rodek Dziala.i Lokalnie - Fundusr Lokalny Ramia. Program jest wsp6t inansowany.e arodk6w
Polsko-Amerykafskiej Fundacji Wolnojci, Funduszu tokalnego RAMZA oraz z budietu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.
wysokoft otrzymaneto wsparcia to 3900 zl.

Pned 2018 r. du iataliJmyjako grupa nieformalna.
3. W 2017 r. otrzymaliSmy dotacje na realizacjQ zadania "Sajockiej tradycjiduch iaktywny ruchl" w ramach programu

Dzialaj Lokalnie X, kt6ry byl wsp6tfinansowany ze irodk6w Polsko-Amerykaiskiej Fundacji WolnoSci, Fundusru Lokalnego
RAMZA oraz r budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Lerzczyny. Zadanie to skladalo sie niejako z dw6ch cre3ci: organizacji
sasied.kiego turnieiu doiynkowego oraz wyrnac.eniu tras turystyc2nych (rowerowei, bi€gowej i nordic walking) na

terenie KsiQienic. Zadanie to spotkalo siq z duiym zainteresowaniem ze strony mieszkaic6w oraz zostalo zrealizowahe i

,ozliczone z naiwyisze starannoScia. Wysokoad otnymaneSo wsparcia na realizacjq projektu 5040,00 21.

4. Natomiast w 2015 r. dwdch spo3r6d 4 cztonk6w zaloiycieli naszego stowaEyszenia, bylo 2aangaiowanych w realizacje
projektu "Strainicy Pamiqci" :realizowaneto z okazii 70. rocznicy Mars.u Smierci dofinansowaneto z programu Fundusz

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

Zasoby, kt6r€ bldl wykor.ystywane w reall:acli tadania

W realizacje niniejszego zadania bedq zaangaiowani wsryscy c2lonkowie naszego stowarzyszenia (4 osoby).
1) Koordynator pro.lektu:

osoba majqca ponad 8-letnie doawiadczenie w realizacii zadai finansowanych ze Srodk6w rewnQtrznych (w tym ze

{rodk6w unijnych), na co drie w iyciu zawodowym rajmuje siq wsp6lprace z orSani2acjami pozar2qdowymi d.ialajQ.ymi
na terenie powiatu pszczydskiego w zakresi€r przytotowania otwarteto konkursu ofert na realizacje zada6 publicznych
powiatu oraz realizacji radai wformie tzw. malych trant6w, ud2ialu w pracach komisji opiniujQcej oferty,
przygotowywania um6w, monitorowania i kontroli prowadronych pner organiracje poranadowe dziala6, rollicuania
przyznanych dotacji, organizacji sakolei dla c2lo6k6w NGO, opracowywania sprawozdania z realizacii rocznego programu

wsp6lpracy, przygotowywania i przeprowadlania konsultacji projektu rocrnego programu w5p6lpracy r organiuacjami
pozarzqdowymi, realizac.ii pftez NGO zadafi r zakresu nieodplatnej pomocy prawnej poprze. organizacje otwa.tego
konkursu ofert na realizacje tych dziala6, prace w komisji opiniuiqcej te oferty, przygotowanie um6w, monitorowanie i

kontrolowanie powierzonych drialai, rorliczanie dotacji r w/w zakresu.
Oloba bQdzie odpowiedzlalna ra bieiQce monitorowanie poszcreg6lnych dzialai realiiowanych w ramach zadania,
nawiQzvwanie kontaktu . miesrkadcami, kt6rry beda chcieli przekazat swoje rod2inne folografie do projektu,
nawiqzaniem wsp6lpraay re sponsorami oraz firmami, aealirujacymi zlecenia na rzecz zadania.
2) Osoba lajmujQca sie obslugq finansowE projektu:

wnio3.k wya.nerow:no w syst.hi€ witk.. pl,3!ma ko nt ro ln. : 5053-1,9r9-ltaa



lokalny lider spoleczny, osoba majqca wieloletnie do(wiadczenie z zakresu realizacji zadai finansowanych ze jrodkdw
publicznych (w tym z budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcuyny), aldywnie dziala na necz spolecznogci lokalnej
poprzez zaangaiowanie w prace w Radzie Soleckiej Ksieienic oraz wsp6lpracq z organizacjami dzialajqclmi na terenie
gminy, m.in. KGW Xsiqienice, Stowarzyszenie Redukowania Biernojci.
Osoba ta bgdzie odpowiedzialna za bieiqce dokonpvanie platno{ci oraz opisywanie faktur w ramach zadania.
3l Osoba zajmujqca siq skanowaniem zdjqC, przygotowaniem projekt6w plakat6w, obslugq fotograficznq zadania oraz
przygotowaniem material6w prasowych dot. realizacji zadania:
lokalny lider spoleczny, aktyrurnie dziala w Radzie Soleckiej oraz radzie parafialnej w Ksiqienicach, administrator stron
internetowych: solectwa Ksiqienice, LKS "Unia" Ksiqienice oraz parafii NajSwiqtszego Serca NMp w Ksiqienicach,
prywatnie pasjonat fototrafii, zawodowo - programista.
Do zadaf tej osoby bqdzie naleialo przytotowanie material6w prasowy, przeslanie ich do lokatnych medi6w oraz
zamieszczenie ich na stronie internetowej oraz portalu spolecznoiciowym Facebook.com naszego stowarzyszenia.
Ponadto bgdzie ona siq zajmowala dokumentacjq fotograficznq realizacji zadania oraz prrygotowaniem projekt6w
material6w promujqcych realizacjq niniejszego zadania (m.in. plakaty, zaproszenia).

Pny realizacji zadania bqdzie wykorzystany:
- sprzet komputerowy (laptop, drukarka, skaner) - calkowity szacowany koszt 150 zl
- spnqt fotograficzny - calkowity szacowany koszt 100 zl
oraz samochody osobowe bgdqce wlasnosciq czlonk6w stowarzyszenia/wolontariuszy.
Szacowanie koszt6w zostalo dokonane w oparciu o informacje nt. wypoiyczeri danego rodzaju spnqtu znajdujqcych sig na
stronach internetowych wypoiyczalni. Przy szacowaniu staraliSmy siq uwzglqdniad jak najniiszy koszt. Sredni koszt
jednorazowego wypoiyczenia samego laptopu to okolo 50 zVdzie6, sprzqtu fotograficznego (sam aparat bez obiektywu)
to okolo 100 z/dzie6.

V. O5wiadczenia

OJwiadczam(y), ie:

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

lV. Szacunkowa kalkulacfa koszt6w realizacji zadania publicrnego

tp. Rodraj kosztu wartosa Ptfl Z dotacji Z innydr ir6del

1 Retusz zdjgd 700,0

2. Projekt graficzny plansz 500,0

3. Wydruk plansz 4500,0

4. Montai wystawy 200,0

5. Projekt grafi czny publikacji 1200,0

6. Wldruk publikacli (1@ szt.) 1700,0

7. Wykonanie podstrony internetowej 500,0

8. Promocja projektu - projekt grafiezny plakatu 90,0

9. Promocja projektu - nrydruk plakat6w 210,O

10. Spotkanie podsumowujqce projekt - zakup
poczgstunku

200,0

11. Xoordynator projektu 1200,0

12. Obsluga finansowa zadania 150,0

13. Osoba zajmujqca siq skanowaniem
pozyskanych zdjqd

500,0

74. Obsluga fotograficzna zadania 250,0

Suma wsrystkidr kosrt6w realizacii radania 11900,0 9300,0 2600,0
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2)

3)

4)

s)
5)

7)

pobieranie Jwiadczed pieniqinych bqdzie siq odbywad wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnoici poiytku
publicznego;

oferent*/orffi skladajqcy niniejszq ofert€ nie zalega(-jq)*/zalcgat-jqf z oplacaniem naleinoJci z tytulu
zobowiqzai podatkowych;

oferentr/orferareir skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)*/ratega(=iqf z oplacaniem naleinoici z tytulu skladek na

ubezpieczenia spoleczne;
danezawartewczg{cillniniejszejofertysqzgodnez@innqwla5ciwEewidencjq*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalQcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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 oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b
upowainionych

do skladania oiwiadczef woli
w imieniu oferenta)

,u^,#:6-.: .b19-

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. 22018 r. poz.45O, z p6in. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie moie byi dluiszy nii 90 dni.
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