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ZADANIA PT'BLICZNEGO

(data i miejsce złożeniaofeĘ
- wypełnia organ administracji publicalej)

oFERTA/oFERTA WSPÓLNAI)

oRGANIZACII P)ZARZĄDoWEJ(-YCH)/PoDMIoTU (_o\łD, o KToRYM (-YCH) MowA w
ART. 3 UsT. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. ODZIAŁALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. 22010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

KULTYWoWANIE HISToRII I TRADYCJI ZoŁNIERZY WoJSKA PoLSKIEGO
W POWIECM PRUDMCKIM

($uŁ zadania publiczrego)

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOTWSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

POWIAT PRUDMCKI
(organ administracj i publicarej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału2 ustawy z dnia} kwietnia 2003 r.
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówlF)

1) nazwa: ZwiązekŻohierzy Wojska Polskiego, Koło w Prudniku

2) forma prawna:o)

( X ) stowarzyszenie

( ) kościelna osoba prawna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) tundacja

( ) kościelna jednostka organizaryjna

( ) inna......

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w fuLnym rejesfze lub ewidencji:s) KRS_0000141267 ,
Wykaz Stowmzyszeń Powiatu w Prudniku 1oz.9l , Wykaz organizacjipozarządowych Miasta i Gminy
Prudnik-poz.25

4)datawpisu,Ęestracjilubutworzenia:6)Ż6.05.20l0-datawpisu' l4.o3.1981-datautworzęnia

5) nr NIP: nr REGON: 000888008

6) adres:

miejscowość: Prudnik

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:ą

gmina: Prudnik powiat:8) Prudnicki

województwo: opolskie

kod pocztowy: 48-200 poczta: Prudnik

7 )tel.1 9 L 57 5 5Ż5,697 299 1 59. faks :

e-mail: .'.............. hĘ://
8) numer rachunku bankowego: 58'l 999 999 5 2010 0087 9504 000 1

naarnbanku: SKOK Opolski

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferentaloferentów1):
a) Płonka Tadeusz

l0) nazwą adres^.i telefon konta}towyjednostki organizacyjnej be4pośrednio wykonującej zadanie, októrym
mowa w ofercie:e)

Koło ZZWP w Prudniku,48_200 Prudnik, ul. Parkowa 4,tel.79I575525, 697299159

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko araz nt tęlefonu
kontaktowego)
Płonka Tadeusz- tel'-7 9 l 57 5 525

13) jeżeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadząl) dziaŁlność gospodarczą:
Nie dotycry

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

a) działalnoŚć nieodpłafoia pożytku publicznego
W zalcresie kultury, sztulii, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

b) działalnoŚć odpłatna pofiku publiczrego

b) przedmiot działalności gospodarczej Nie dotyczy.'



II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z prrytocz,eniem podstawy prawne;lo)

Prezes- Tadeusz Płonka

III. Szczegółowy zakres nzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakte zadania
Wojsko Polskie odcisnęło znaczące pięfiro w historii i tradycji Powiatu Prudnickiego, dlatego też w celu
zapoananiamłodego pokolenia z historiąi podtrzymania wielolefoiiej tradycji planuje się zorganizowanie
obchodów utworzenia Związ}<llŻołnierry Wojska Polskiego połączonego z wręczeniem sztandaru dla
Koła w Prudniku wtazzpehąceremoniąi honorami.

2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznegoo opis ich prTyczyn oratz
skutków
Podtrzymywanie tradycji' uhonorowanie osób zasłużonych poprzezwręczenie odzlraczen, integracja
mieszkańców iżołnierry rezerwy WP z terenu Powiatu związana z celami obronnymi państwa
polskiego oraz tradycjami walki narodu polskiego o wolność, niepodległoŚó i suwerenność.
Propagowanie dziedzictwa narodowego i rozwÓj więzi koleżeńskich byĘch i obecnych Żołnierzy.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób prrycryni się to do podwyaszenia standardu
realizacji zadania.ll)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymaVotrzymalil) dotację na
dofinansowanie inwesĘcji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktÓre
zostaĘ dofinansowane' organu który udzielił dofinansowania oraz daĘ otrrymania dotacji .t1)

Nie dotyczy

Mieszkańcy Powiatu Prudnickiego,
Żołnierze rezęrwy Woj ska Polskie go
organizacje pozarządowe Z terenu Powiatu Prudnickiego
Reprezentacje młodzieŻy szkolnej i harcerzy z teręnu Prudnika.



ó. Zakładane cele realizacji zadania publicznęo oraz sposób ich realizacji

-podtrzymywanie tradycji i propagowanie historii,
_ integracja społeczeństwaiżohierzy ręzerwy WP z terenu Powiatu Prudnickiego,
_integracja środowiska byĘch i obecnych żmłnierzy,
_upowszechnienie wiedzy na rzecz obronności państwa.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miasto Prudnik- Pomnik Zołnierzą Park Miejski Prudnicki ośrodek Kultury- sala udostępniona bez ponoszenia
kosztów.

8. Ooi działań w zakresie realizacii zadania
W ramach zadaniazorganizowane zostanąobchody 32 rocznicy utworzenia Związku Żohtierzy Wojska Polskiego
w ramach których odbędzie się wykład na tęmat historii i tradycji zvłiązkaarazprzsbywania na ziemiach powiatu
Wojska Polskiego. Ufundowany zostanie sźandar który wręczony zostanie z pehrymi honorami, odzraczone
zostanąosoby zashrŹone zgodnie z ceremoniałem wojskowyn. 'Nastąi Woczyste złożęnie wieńców i zapalenie
zntczy pod PomnikiemŻołnierzaw Prudniku oraz koncert orkiestry wojskowej w Parku Miejskim. W celu
zaporlania wszystkich przybyĘch z historiąmiasta nastąpi zwiedzanie obiektÓw zabytkowych. Podsumowaniem
będzie spotkanie w Prudnickim ośrodku Kultury wrazzpoczęstunkiem.

9. Harmonogramtt)



Zadanie publicme realizowane w okresie od 14.06.2013.do 30.06.2013

Poszczególne działarria w zakresie
realizowanego zadania publicznegora)

Terminy realizacji
poszczególnych

dzińań

ofęrent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w
zakesie realizowanego zadania publicmego

wystosowanie pism, zaproszeń,
uzgodnień,oferty realizacj i zadani1

1.02.2013-14.06.2013 Zwięek Zołnierzy Wojska Polskiego, Koło
w Prudniku

Przybycie i zakwaterowanie
zaproszonych krajowych i zagranicmych
gości
w Domu Wesęlnym w Prudniku
i Hotelu OAZA

14.06.2013 godz. I 7.00-
1ó.06
2013 g.10.00

Zw iązek Zohlieruy Woj ska Polskiego, Koło
wPrudniku

Przybycie zaproszonych gości,
Pocztów sztandarowych,
Kompanii Honorowej WP,
PocŹu flagowego, orkiesĘ
wojskowej, mieszkańców
Przedstawi ciel i organizacj i
pozarządowych
Rlnek w Prudniku

Ptzy*rtan te zatoszont"r
Gości

wręczenieś'tanda.' dl', Koła
Powiatowego ZZWP w Prudniku
przez P t ezesa Zatządu Głównego
ZZWP,przemówienia
okolicmościowe

-

Złożenie wieńców i zapalenie
zniczy pod Pomnikiem Zołnierza
w Prudniku

15.0ó.2013
9.30-9.45

15.06.2013
10.00-10.10

'5.0ó201310.10-1 1.00

15.0ó.2013
11.00-11.30

Zwiąek Zołnierzy Wojska Polskiego, Koło
WPrudniku

howadzący uroczystość

ZZWP 
'Koło 

w Prudniku

Koncert orkiesĘ w Parku 15.06.2013
12.00-13.00

Koło ZZWP w Prudniku

Spotkanie władz

samorządowych z honorowymi

gośÓmi w PoK

15.06.2013
I 1.40-12.10

Burmistrz hudnika
Starosta Prudnicki
ZŻw? ,Koło w Prudniku

Zwiędzanie zabytków Prudnika 15.06.2013
12.10-14.10

Dyrektor POK
ZŻwP'Koło w Prudniku

UroczysĘ obiad 15.0ó.2013
14.30-15.00

Burmistrz Prudnika
ZZWP'Koło w Prudniku

Spotkanie integracyjne w Domu
Weselnym w Prudniku.

l 5.0ó.20l 3
l7.00- 1ó.03.20l3
3.00

ZZWP Koło w Prudniku

Sniadanie gości honorowych
z udziałem władz samorządowych,
wręczenie upominków, pożegrranie
sości honorowvch

16.06.2013
9.00-10,00

ZZWP' Koło w Prudniku

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznegols)

Kultywowanie tradycji narodowych
Upowszechnianie historii i kultury
Promocja Wojska Polskiego na terenie Powiatu Prudnickiego
Popularyzacj a żołnierzy rezerwy WP wśród społecmości prudnickiej



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. ze na kosńów:
Lp. Rodzaj kosztÓw'"
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Koszt
całkowiĘ
(w zł)

z1€go
do
pokrycia
z
wniosko
wanej
dotacji
(wzł)

ztego z
finansowych
Środków
własnych,
środkÓw
z innych
Źródeł, w
tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicmegol
7, (* żł\

Kosn do pokrycia
z wkładu osobowego, w tym
pracy społecmej członkÓw
i Świadczeń wolontariuszy
(w zł)

I Koszty
r.rytory"-.18) po
stronie
Stowarzyszenia

1ó470'00 zl 16470,00 Ż520,00 I 1050,00 2900,00 d

II Koszty obsfugi'"'
zadania publicmego,
w tlm koszty
administracyjne po
stfonie
Stowarzvszenia

s870,00 zł 5870,00 2520,00 JU)U,UU 300'00 zł

l) Wysłanie pism'
zaproszeń,ogłoszęń'
konsultacje,

1800,00 zł 1800,00 1500,00 300,00 zł

2) Zakwaterowanie
i catering/2 noclegi,
2 śniadaniąl obiaĄ
2kolacjel

18 140,00 zł 2520,00 2520,00

3)Transport do
obsługi
zaproszonych gości

700 00 d 700,00 700,00

4)Koszt tłumacza

700,00 7ł 700,00 700,00

5)Zakup wią,zanek
kwiatów do
złoŻ"ntaprzez
zaproszonych.
sości

5 30,00 ń 1 50,00 150,00

ilI Inne koszty, w tym
koszty w1posażenia i
promocji po stronie
Stowarzyszenia

10600,00 , zł 10600,00 8000,00 2600'00 zł

Zakup sŹandaru
6500,00 zł ó500'00 6.s00,00

PĄekt sztandaru
1000,00 zł I 000,00 s00,00 500'00 zł

Wykonanie
zdjęć'płytek
z uroczystoŚci dla
uczestnikÓw.eości

50 20,00 zI 1000,00 I 000,00

Pruca7
wolontariusn

7 300,00 2100,00 2100,00

IV
ogółem: 16470,00 d tu10,00 Ż5Ż0'00 I 1050.00 Ż900'00 zł

2. Przewidywane źródla finansowania zadania publiczn€go



I Wnioskowana kwota dotacj i
2520.00zł 15.Vo

2 Srodki finansowe własne'')
I1050,00
zł 67.Yo

J Srodki finansowe z innych żódeł ogołem (środki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)tt)

.'.0... ń ...o/o

3.1 wpłaty i opłaty adręsatów zadaria publiczrego"]
...0... zł ...%

3.2 środki finansowe z innych zródeł publicznych (w szczegóIności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki saq-o1ządu terytorialnego, funduszy
celowych, środki z funduszy stnrktrrralnych) 17)

...0... zł ...o/o

J.J pozostałe"
. ..0 zł ...%

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariusry i praca społeczra członków)
2900,00zł 18 o/o

5 ogołem (środki wyrnienione w pkt l_ 4) 16470 zł 100o/"

Nazwa organu administracji publiczrej
lub innej jednostki sektora finansów
publicznych

Kwota środkÓw
(w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przynanie Środków
został (_a)

rozpatrzony(-a)
pozytywnie, cry też nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzonv(-a)

Termin rozpatrzenia -
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu ńożerna
niniejszej ofeĘ

TAK,TNIE"

3. Finansowe środki z innych źródet publicznych2l)

Uwagi, które mogąmieć znaczenie prry ocenie kosztorysu:
Koło Powiatowe Stowarzyszenia nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarryszenie zarejestrowane jest jako organizacja poĄłku publicaego.

V. Inne wybrane informacje dotycące zadania publicznego

L Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realbacji zadanta ptbliczrregozz)

-prowadzący urocrystość wręczenia sztanda"ru - Żołnierz zawodowy z WSzW w opolu lub z l0 Brygady
LogisĘcznej w opolu
-poczet flagowy, wojskowa asysta honorowa, kompania honorowa -10 Brygada Logistyczra w Opolu
-orkiestra wojskowa -JW. Wrocław,
-poczet sztandarowy-własny,
-wolontariusze _ byli żołnierze zawodowi z Prudnika, członkowie ZwiązkllŻołnlerzy Wojska Polskiego

w Prudniku

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zalanił3)

Zwiąek posiada swoją siedzibę i niezbędny sprzęt.

3. Dotychczasowe doŚwiadczenia w realizacji zadań publiczrych podobnego rorlzaju (ze wskazaniem, które z
tych zadan realizowane byĘ we współpracy z administracjąpublicarą).



30 rocanica utworzenia Stowarzyszenia połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na murze
byłych koszar i spotkaniem integracyjnym w 20l l roku realizowana ze StarosĘPrudnickim
i Burmistrzem Prudnika.

4' Informacja, cąy oferenVoferencil)
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia2Ą

Nie dotyczy

oświadczam (-y)' że:
l) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności porytku publicznego
oferenta/oferentów l ) 

;

2) w ramach składanej ofeĘ przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) opłat od adresatów zadanta;
3) oferenVoferencil) jest/są' zwivany(-ni) niniejsząofertądo dnia.........'.............'.....;
4) w zalcresie nviryarrym z otwartym konkursem ofert, w Ęm z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywariem danych osobowych, ałakźp wprowadzaniem ich do systemów informaĘcmych, osoby, których
te dane doĘczą ńozyĘ stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dniaZ9 sierpnia 1997 t' o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz.926, zpóźn. zn.);
5) oferenVoferęncil) składający niniejszą ofertę nie zalega (-jd/zalegaCją)1) z opłacaniem należroŚci zt5rtułu
zobowiąań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczre');
ó) dane okreŚlone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowyn/właściwą ewidencjąl);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zaŁ1cntikach informacje są zgodne z aktualnym stanęm prawnym i
fakĘcznym.

,; lr

s titl | ł&. :iir;' 11',.l.,' i atJ'.?rur_)61 i:l!3g16-
(podpis osoby upowaznionej -

lub podpisy osób upoważrionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta./oferentów 1)

06.05.2013
Data

Załącznki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego Ąestru lub ewidencji2a)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólnąniż wynikający z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru _ dokument potwierdzający upowaŻnienie do
działania w imieniu oferenta(-ów).

PoŚwiadczen ie ńoŻeniaofeńy 25 )

przewiduje(_ą) zlecać realizację zadania publicznego w Ębie, o którym
kwietnia 2003 r. o działalnoŚci poĄrtku publiczrego i o wolontariacie.

Adnotacje urzędowe2s)



') Niepotrzebne skreślić.

') Rodza.jem zadaniajest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia
2^003 r. o działalności po{tku publiczrego i o wolontariacie.
'| KaŻdy z oferentów składających ofertę wspólnąprzedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe
pola.
a) Forma prawra omtacł'a formę działalności organuacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
określoną na podstawie obowią,zujących przepisów, w szczególności stowmzyszenie i fundacje, osoby prawnó
ijednostki organzacy1ne działające na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych koŚciołów i zwiąpków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publiczrego, uczniowskie kluby spońowe, ochotnicz,e straŻe poż:rrne oraz inne. Należy zanlaczyÓ
odpowiedniąformę lub wpisać inną.

') Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależnoŚci od tego' w jaki sposób organizaćja lub podmiot powstał.
D osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza'-WypeŁriinie nie obowiązkowe. Należy wypehrić jeżeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
o] Nie wypełniać w prrypadku miasta stołecznego Warszawy.
o) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należry wypełnić jeśli
?idanie ma być realżowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'u) Należy określić cry podstawą są zasady ołreślone w statucie, pełromocnictwo, prokura czy teŻ inna
P-odstawa. Dotyczy tylko ofeĘ wspólnej.

|]] wypehie Ęko w prąlpadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
"' gPl' musi być spójny z harmonogramem i kosźorysem. W przypadku oferty wspólnej _ natezy wskazać
dokładny podział działań w ramach realizacjizadantapublicznego międry składającymi ofertę wspólną.
'" W harmonogramie naleĘ podaó terminy rozpoczęcia i zakończpnia poszczególnych działatr oraz liczbowe
okreŚlenie skali działan planowanych przy realizacji zadania publiczrego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, Iiczba adresatów).
't Opit zgodny z kosztorysem.

'') NuI"ąy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego _ czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja
z*daniaprzyczyni się do rozwią,zania problemu społeczrego lub złagodzi jego negatywne skutki.
'"'Należy uwz€lędnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy,wynagrodzeń.
"' Dotycry jedyrie wspierania zadaniapublicznego.
'o'Nalezy wpisać koszty bezpośrednio anłięane z celem realizowanego zadania publicmego.
'" W przypadku ofeĘ wspólnej kolejni oferenci dołączajądo tabeli informację o swoich kosztach.
^' Nalezy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadanią które zwią7ane są
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjn;rm, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
i prawnąprojektu.
2t) Wypełnienie fakultatywne * umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w $ ló
ramowęgo wzoru rrmowy, stanowiącego załącnk nr 2 do roąorządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia ...'....... .... w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących róatzacji ,udńia
publicznego orazwz,orv sprawozdania z wykonania tego zadania.Dotyczyjedynie oferty wspieraniarealbacji
zadania publicmego.
22] tnformacje o kwalifikacjach osób' łtóre bęĄ zatudnione przy realizacji zadania publicanego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. w przypadku oferty wspólnej na|eŻy przyporządkować zasoby kadrowe do
dysponujących nimi oferentów.
z3) NP. lokal, sprzęt, materiaĘ. W przypadku oferly wspólnej naleĘ przyporądkować zasoby rzęczowe do
dysponujących nim i oferentów.

') 9dpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym' nlezaleŻnie od tego, kiedy został
lvydany.
25) Wypehria organ administracji publicalej.


