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OFERTA
REALIZACJI ZADANTA PUBLICZNEGO

(data i miejsce złoŻenl,a ofefty
- wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOLNA' )

ORGANIZACJI POZARZĄDoWEJ(-YCHyPODMIOTU (-oW), o KTORYM (-YCH) MoWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r' o DZIAŁALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. 22010 r. Nr 234, poz. 1536)r),
REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZNE.GO

Propagowanie historii Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznicę jego reaktyłvacji.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZ ACJI ZADANIA PUBLiCZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJ I

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZF,Z

POWIAT PRUDNICKI
(organ administracj i publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dniaŻ4 kwietnia 2003 r.
o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacię



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: Bractwo Strzelęckie w Głogówku

2) forma prawna:o)

( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelnajednostka organizacyjna

() spółdzielniasocjalna ()inna.

3) numer w Krajowyrn Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:') KRS 0000034388

4) data wpisu, rejestrac.ji lub utworzenia:ó) 14.08'2001 r.

5) nr NIP: '/55-17-09-382 nr REGON: 531554090

6) adres:

rniejscowość: Głogówek ul' Winiary l

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Głogówek powiat:8) Prudnik

województwo:

kod pocztowy: 48-250 pogztu Głogówek

ę-mai l : nalępa@g1o gowek. pl http :// www.bractwoglogowek.pl
8) nun.rer rachunku bankowego: 34 8904 0001 0000 0004 8800 0001

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Głogówku

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferęnta/oferentówl):
a) Mirosław Jagiełło - Pręzęs Bractwa
b) Jacek Nalepa - Skarbnik Bractwa

l0) nazwa, adręs_ i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanię, o którym
mowa w ofercie:')

11) osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr tę]efonu
kontaktowego)
Jacek Nalepa 77 4069919 lub 7 87 697 121

12) przedmiot działalności pozytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pozytku publicznego
- prowadzenię działalności podnoszącej sprawność obronną społeczeństwapoprzęz szkolenię dzieci i
młodzieży w zakresię strzelectwa spońowego
- kontynuowanie tradycji strzeleckich poprzez organizowanie imprez strzeleckich dla mieszkańców
Głogówka i powiatu prr'rdnickiego

b) działalność odpłatna pozytku publicznego
- organizowanię nauki posługiwania się bronią spoftową
- organizacja zawodów strzęleckich dla członków Bractwa Strzeleckiego , Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz
sekcj i czamoprochowej



l 3) jeżeli ofęręnt /oferencir) prowadzi/prowadząl) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców '...
b) przedmiot działalnoŚci gospodarczej

II. lnformacja o sposobie repre^zerrtacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej l0)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

2' opis potrzeb wskazujących na koniecznoŚć wykolrania zadaIria publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutl<ów

W cęlu propagowania działalności Bractwa Kurkowego w Głogówku jako istotnego elementu dziedzictwa
narodowego wpisującego się w historię miasta Głogówka, członkowię Stowarzyszęnia pragną zorganizowac
uroczyste obchody XV- lęcia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego w Głogówku z udziałęm mięszkańców Powiatu
Prudnickiego orazprzedstawicieli bractw kurkowych okręgu Sląskiego Z1ednoczenia Bractw Kurkowych RP.
organizacja obchodów rocznicowych będzie wspaniałą okazją do poznania tradycji i historii Bractwa, oraz
rnoŻliwością wstąpienia osób zainteresowanych w jego szeregi. obchody będą zorganizowanę dla całej
społecznoŚci Powiatu, planuje się zorganizowanie wystaw historycznych, wydanie foldęru i pocztówek,
wykonanie pamiątkowego medalu oraz przęfinrsz ulicarni Głogówka z wszęlkimi honorami Bractwa. W celu
przybliŻenia mieszkańcom działalności i zainteresowań zorganizowane zostaną zawody strzęleckie. Cęlem
zadania publicznego jest ukazanie kultury i tradycji krzewionej naZięmiach Powiatu Prudnickiego.

W celu zapoznania społeczności Powiatu z działalrrością Bractwa Strzeleckiego w cłogońltu a co 
'a 

tym iazie
propagowania dziędzictwa kulturowego i historii oraz dotarcia z tymi celami do społeczności Powiatu
niezbędne jest propagowanie ich na szeroką sl<alę. Kultywowanie historycznych tradycji strzelęckich załoŻonego
w XVl w Bractwa Strzeleckiego w Głogówku orazWzęwięnie ipopularyzowanię kultury wśrócl mieszkańcow zę
szczególnyn uwzględnieniem dzieci i młodzieży odbędzie się poprzez organizację uroczystych obchoclów
real<tywacj i.

adresatów zad,ani.a
Adręsatami zadania publ icznego są :

- mieszkańcy Głogówka i Powiatu Prudnickiego,
- dzieci i młodzięz - uczniowię placówek oświatowych powiatu prudnickiego uczestniczący w preiekcjach
h i storycznych i zawodach zor ganizow anych dl a uczczen ia j ub i lęuszu,
- przedstawicielę 15 Bractw I(urkowych zrzeszonych w okręgu Śląskim ZjednoczentaKurkowych Bractw
Strzelęckich RP"

4, Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z
publicznego, w szczególności ze wskazaniem w
realizacji zadania.tl)

dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu

Nie dotyczy

5' lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymal/otrzymalil) dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zarJania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane' organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji 'l1)



Zadanie publicme realizowane w okesię od 15 lipca do 30 wrzeŚnia20l3r.

Poszczególne działania w zakresi e realizowanego
zadani a p ub I i czn e go I a)

Terminy realizacji
poszczególnych

działań

oferęnt lub inny podmiot odpowiedzialny za
dzlałanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Przygotowanie oraz otw arcie wystawy
okolicznościowej,'Bractwo Strzeleckie w
Głogówku wczoraj i dziś''

I5 VII - 13 IX
2013r.

Bractwo Strzeleckie w Głogówku

Uroczysta zbiórka Bractw Kurkowych na
Rynku i przemarsz na Strzelnice Soortowa

14IX20l3 r Bractwo Strzeleckie w Głogówku

Wydanie okolicznościowego medalu,
pocŹóweki folderu ( wykonanie
proj ektu, matrycy, realizaci a )

VII - IX 2013 r Bractwo Strzeleckie w Głogówku

Zorganizowanie zawodów strzeleckich IX 2013 r. Bractwo Strzeleckie w Głogówku
5. Informacja,
dofinansowanie
zostałY dofina

6. Zakład,ane cele r€a zadania ich reali

7. Mie realizac i zad,ania

działań w zakresie realizacii zadania

9. Harmonograml3)

1 0. Zakładane rezultaty realizacj i zadania publicznegols)

Realizacja zadania publicznego prryczyni się w znacznl,zm stopniu do popularyzowanla tristorii sractw
Strzeleckich - ich działalnoŚci kulturalnej i wychowawczej na ziemiach powiatu prudnickiego. Przyczyni się do
krzewienia i popularyzowania kultury zarówno wśród członków bractw strzeleckich z teręnu Śląska.;at i
mieszkańców. Szczególnie zaś dziękiskierowaniu częściprojektuna dzieci irriodzieŻzakładanajesttrwała
aktywizacja tej grupy w zakresie poznawania historii regionu, ochrony dóbr kultury i dziędzictwanarodowego.

czy w ciągu ostatnich 5 Iat oferent/oferencil) otrzymał/otrzymalil) dotację na

Podtr4zmywanie tradycj i strzęlań kurkowych na zięmi głogóweckiej.
Propagowanie historii Bractwa Strzeleckiego jako stowarzyszenia mieszkańców Głogówka i okolic, które od
więków wpisuje się w historię miasta.
Popularyzowanię działalności kulturalnej, społecznej i wychowawczej Bractw Kurkowych .

Realizację Ww celów zamierza się osiągnąć poprzęz i

- zorganizowanie obchodów XV lęcia reakt}rvacji Bractwa Strzeleckiego w Głogówku , zprezentacją śląskich
Bractw Kurkowych - uroczysta zbiórka na Rynku w Głogówku i przemarszna Strzelnicę Sportową
- wydanie okolicznoŚciowego medalu prezentującego historię głogóweckiego Bractwa Strzeleckiego
- wydanię foldęru prezentującego działalnoŚć Bractwa Strzeleckiego
- wydanie pocŹówek w okolicznościowej teczce przedstawiających historię Bractwa
- zorganizowanie okolicznościowej wystawy prezentującej historię i działalność kulturalną reaktyrvowanego
Bractwa Strzeleckiego w Głogówku
- zorgatizowanię zawodów strzeleckich dla dzieci, młodzieŻy i dorosĘch - mieszkańców Głogówka i powiatu
prudnickiego propaguiących ideę historvcznvch strzelań kurkowvch

Miasto Głogówek oraz Strzelnica Sportowa Bractwa Strzeleckiego w Głogówku

W ramach realizacji zadania planowane jest :

- w dniu 14 v,rześnia2013 r. w XV rocznicę reaktywacji Bractwa Strzeleckiego w Głogówku zorganizowanie zlotu
15 Bractw Kurkowych zrzeszonych w okręgu Śląskim ZjednoczeniaBractw Strzęleckich RP. NaRynku w
Głogówku nastąpi poświęcenie armaty ,,wiwatówki'' , paradapocŻów sztandarowych, przemarszna Strzelnicę
Spońową gdzie nastąpią główne uroczystości
- w dniu l3 września 2013 r. nastąpi otwarcie okolicznościowej wystawy prezentującej historię Bractwa
Strzeleckiego oraz dobra kultury materialnej ,, Bractwo Strzeleckię w Głogówku wczoraj i dziś;,
- przed obchodami zostanie wydany folder i pocztówki prezentujące historię i współczesną działalność Bractwa
Strzeleckiego w Głogówku - Zostaną one rozprowadzony wŚród mieszkańców 

' 
Zaproszonych gości oraz turystów

' z okazji XV lecia reaktywacji wydany Zostanie okolicznościowy medal propagujące idee braćtw kurkowyóh
,,W jedności Siła'' _ medal nawiązywać będzie do tradycji i historii bractwa na głogóweckiej ziemi,
- przez caĘ wrzesień 2013 r. organizowane będą zawody strzeleckie połączone ze zwiędżańem
okolicmościowej wystawy prezentującej historię głogóweckiego Bractwa Strzeleckiego.



Rezultatęm będzie wykonanie medalu
widokówek.

iuhonorowanie nim osób zadłuŻonych dla Bractwa, wydanie folderów i

IV. Kall<ulacja przewidywanych kosztów realizacj i zadania publicznego

Kosztorvs ze na rodzai l<oszl ow
Lp. Rodzaj kosztórł 'o
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Koszt
całltowity
(w zł)

Z tęgo
do
pokrycia
z
wniosko
wanej
dotacji
(w zł)

zlego z
linansowych
środkórv
własrrych'
środkórv
z innych
Źródeł, w
tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznegol
1) (w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego' w tym
pracy społeczlrej członków
i świadczeń wolontariuszy
(w zł)

Koszty
t8)merltoryczne 'po

stronie
Stowarzyszenia

0 0 0 0 0 0 0

II Koszty obsługi'"i
zadania publicznego,
w tym lioszty
adnlinistracy.jne po
stronie
Stowarzvszenia

lil lnne koszty, w tylrr
koszty wyposaŻenia i
promocji po stronie
Stowarzyszenia
Folder I 000 0,80 szt. 800,- 800,-

Medal
50 100,- szt 5.000,- 2.000,- 3.000,-

Pocztówki
okolicznościowe

r00 Ż0'- kpl 2.000.- 2.000,-

Zakup pucliarów,
medali i innych
nasród na zawod'"

-ł 200,- kpl 800.- 800,-

IV
ogółem: 8.600.- 2.800.- 5.800 -

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacj i 2.800 zł 33%
2 Srodki finansowe własne' /

5.800 zł 67%
) Srodki finansowe z innyclr Źródeł ogółem (Środki finansowe wymienione w pkt.

J. t-J.J.)

..0.. ' z] o/
,, /o

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznegol7)

..0 '.. zł .,/o
3.2 środki finansowe z

zbudŻetu państwa
celowych, środki z

innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
lub budzetu jednostki samorządu tery.torialnego, funduszy
funduszy strukturalnych )' "

'.0... zł o/.. /o
J.J pozostałe''

..0 zł o/., /o
+ Wkład osobowy (w tyn świadczęnia wolontariuszy i praca społeczna członków)

..0 zł ..%



5 l oeółęm (środki wvmienione w okt 1- 4 8.600 zl | 100 %

3. Finansowe środki z innych źródel putllicznych2l)

Uwagi' które mogą mięc znaczęnie przy ocęnie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacli zadania publicznego22)

2. Zasoby rzęczowę oferęnta/oferentówI) przewidywane do wyl<orzyst ania przy realizacji zadanił')

3. Dotychczasowe doŚwiadczęnia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, którę z
tych zadań realizowane były we współpracy z adIninistrac.ją pubiiczną).

4. Infonnacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-{ z\ęcac ręalizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w ar1. l6 ust. 7 ustawy dnia24 kwiętnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacię.

Nie dotyczy

oświadczam (-y), Żę

Nazwa organu administracji publicznej
lub innej jednostki sęktora finansów
publicznych

Kwota środków
(w zł)

Infonnacja o tym, czy
wniosęk (ofeta)
o ptzyznante środków
został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozyywnie, czy teŻ nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpaftzenia -
w przypadku wniosków
(ofeń) nierozpatrzonych
do czasu złoŻenia
niniejszej oferty

TAK,NIE'l

Bractwo Strzelęckie w Głogówku zrzęsza 5 l członków, do tego dochodzi grupa około 15 osób wspierającyóń
jego działalność'
14 osób posiada kwalifikacje sędziego Polskiego Związku StrzęIęctwa Sportowego ( 10 osób II klasę,3
osoby lII klasę )

3 osoby posiadają kwalifikacje instruktora strzęlectwa spot1owego wydane przez Ministerstwo Spoftu.
Ww osoby posiadają bogate doŚwiadczęnie w organizacji zawodów strzeleckich oraz imprez i uroczystości.

Zgodnie Z umową z dnia 10 wrzeŚnia 2001 r' Bractwo Strzęleckie w cłogowku otrzyrn-ło oa crrrrny
Głogówek w zarząd i administrację Strzelnicę Sportową przy Lrl. Winiary 1. Jest to obiekt spełniający
wszystkie wymogi ustawowę dotyczące prowadzenia zajęć ze Strzelęctwa Sportowego. Posiada 12 stanowisk
strzęlęckich umozliwiających strzelanie na dystansach olimpijskich 10 m i 50 rn - z broni pneumatycznej i
kulowej. Posiada w pełni rozbudowane zaplecze socjalne ( WC, sala klubowa'7O m2 , zap\ecze kucńenne ).
Na teręnie przy|egającym do Pawilonu strzeleckięgo znajdują się wiata 80 m2' wiata na gi|tlu ora, parkingi i
tęrenv zielone.

l. Propagowanie zadan w zakresię uprawiania spot1ów strzeleckich przez mieszkańców Gminy Głogó*ek -
w latach 20l0 - 2012 wę współpracy z Gminą Głogówek.
2. Wojewódzkie zawody strzeleckie ,,Z okazji X lęcia reaktywacji Bractwa'' l4.06.2008 r. we współpraęy Z;
UrządMarszałkowski w opolu, ZW LoK w opolu, Gmina Głogówek
3.VI Wojewódzkię Zawody Strzęleckie Samorządowców 21.06.2008 r. we wspóĘracy z: IJrząd
Marszałkowski w opolu, ZW LoK w opolu.
4. VII Wojewódzkie Zawody Strzęlęckie Sarnorządowców 20.06.2009 r. we współpracy z : IJrząd
Marszałkowski w opolu' ZW LoK w opolu.
5' Zawody Wojewódzkie,,Strzęlania Rodzinne'' 05.06.2010' 04.06.2OIl i02.06.20i2 we współpraly Z..
UrządMarszałkowski w opolu, Zw LoK w opolu'



l) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresię działalnoŚci poz}.tku publicznego
ofęręnta/o ferentów l );

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) opłat od adręsatów zadania;
3) oferent/oferencil) jest/s ą1) związany(-ni) niniejszą ofenł do dnia ..'...'..,.'...."........'...;
4) w zakresie związanym Z otwaftym konl<ursem ofeft' w tym z gromadzerriem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych' atakŻe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których
te dane dotyczą złożyły Stosowne oświadczenia zgodnie Z ustawą z dnla 29 sierpnia 1991 r. o ochronle danych
osobowych (Dz" U .' z 2002 r' Nr 1 0 1, poz" 926, z poźn. zm,);
5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie za\ega (-jf,lzalega(-jfll) z opłacaniem należności ztytułu
zobowiązań podatkowych/składęk na ubezpieczenia społeczne 1);

6) dane określonę w częŚci I niniejszej ofer1y są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencjąl);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanęm prawnym i
faktycznym.

Braduro $tszglełkie w GłoEfułu
4&250 ełogó.łtsk

ul. ltiniarv 1

NlP 75$17-ł5$82

r:: FĘ{'|}: r:i'i-
Btr8{;t\,V&;:

Data

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z ltajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólnąnizwynikający z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właŚciwego rejestru - dokutnent potwierdzijący_upowaŻnieńi."ao
działania w irnięniu oferenta(-ów).

Poświadczęn ie złoŻenia ofer1y25)

Adnotacje urzędowe25)

lub podpisf osób upowaŻnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

oferęnta"/oferentów l )

r) Niepotrzebnę skreŚliĆ.
2) Rodza.jem zadaniajest jedno lub więcej
2003 r. o działalnoŚci poŻytku publicznego

zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwiętnia
i o wolontariacie.



3) Kazdy z ofęrentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni ofęręnci dołączająwłaŚciwę
pola.

') Forma prawna oznaaza formę działalności organi zacji pozarządowej, podmiotu, jednostl<i organizacyjnej
określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, ońuy p.i*nó
ijednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KoŚcioła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i zwlązl<ow wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cęle statutowe obejmują prowadzenie działalnoŚci
poz)'tku publicznego' uczniowskie kluby sportowe, ochotniczę straŻę poŻarne oraz inne. Nalezy zaznaczyĆ
odpowiednią formę lub wpisać inną.
') Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
ó) W zalęŻności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
') osiędle, sołęctwo lub inna jódnostka pomocłricza."Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli
zadanię publiczne proponowane do realizacji ma być realizowanę w obrębie danej jednostki.
8)Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy'
n) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i ńnych jednostek organizacyjnych oferenta' Nalezy wypełnić jeśli
1ldanie ma byc ręalizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'o) NaleŹy określić czy podstawą 

'ą 'urijy okręślone W st;tuci;, pełnomocnictwo, prol<ura czy też inna
podstawa' Dotyczy tylko olerry wspólnej.
r) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofirransowanię inwestycji.

']) opis musi być spójny z harrnonógramem i kosztorysem. w przypadtu ofer1y wspólnej - naleŻy wskazaĆ
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofeńę wspólną.
'') W harmonogramie naleŻy podać tenniny rozpoczęcia i za{ończenia-porrc"ógóinych działali oraz liczbowe
określenię skali działań planowanych przy reallzac1i zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)'
'"' Opis zgodny z kosztorysem.

'') Nul.ży opisaĆ zal<ladane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe orazw jakim stopniu realizacja
zndaniaprzyczynt się do rozwiązania problemu społecznego lub złagod,zi jego negatywne skutki.
'u)Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szciególnoscizal<upu usług, ,aLupu rzeczy1wynagrodzeń.
') Dotyczy j edyn i e wspierania zadania publiczne go.
"' Nalezy wpisac koszty bezpośrednio związane z celęm realizowaneg o zadatiapublicznego.
''' W przypadku oferty wspólnej kolejni oferęnci dołączajądo tabeli informację o swoich kosztach'-"'Nalezy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, którę związane są
z wykonywaniem działań o charaktęrze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnyrn, w tym obsługą finansową
i prawną projektu.
'') Wypelrlienie fakultatywne * umoŻliwia zawarcie w umowię postanowienia, o którym mowa w $ 16
ramowego wzoru ulnowy, stanowiącegozałącznik nr2 do rozporządzeniaMirristra Pracy iPolityki Społecznej z
dnia ..' .. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycźącychrealizacji zadańia
publicznego araz wzorl sprawozdania z wykonania tego zadania . Dotyczy jedyrie ofeńy- wspier ania realizacji
zadania publicznego.
22) lnfonnacJę o kwalifikacjach osób' które będą zatrudnione przy realizacji zad'ania publicznego, oraz
okwalifikacjach wolontariuszy' W przypadku of-er1y wspólnej nalezy przyporządkować zasoby kadiowe do
dysponu.|ącyclr n iln i o lerentów.

"' 
^p. 

lokal, spI'zęt, materiały. W przypadku oferty wspóln ej na1eŻy przyporządkować zasoby rzęczowę do
dysponuj ących nimi oferentów.

'o) odpi' musi być zgodny z aktualrrym Stanem fal<tycznym i prawnym, niezaleŻnle od tego, kiedy został
wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.


