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Zatączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Potityki
Społecznej z dnia 15 grudnia fo10 r' (poz, f5)

ERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zatącznik nr 1

Data i miejsce ztożenia oferty
(wypetnia organ administracji pubticznej)

o F E RTA / OFEREA-\A/5.'a€LNA1+

oRGANlzA€JI PozARZĄDoWEJ(-Y€H)/PoDM|oTUtó],V), o KToRYM{.Y€++) MoWA W ART.3
U5T.3 UsTAWY Z DN|A 24 KW|ETNIA 2003 r. o DZlAŁALNosc| POZYTKU PUBL|CZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. zfOlO r. Nr 234, po2.1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZENGO

z zakresu pomocy spotecznej
(rodzaj zadania publicznego)"

7organizowanie wieczerzy wigitijnej dla osob najuboższych z terenu Miasta Ruda
Stąska

(tytut zadania pubticznego)

w okresie od ?f .1f .201 4r. do f4.1f .f014r.

W FORMIE
/WsP|ERANlAREAL|ZAcJ|ZADAN|APUBL|czNEGo1}

W TRYBIE ART. 19a USTAWY o Dz|AŁALNoŚc| PoŻYTKU PUBL|CZNEGo I o WoLoNTAR|AC|E

PRZEZ

Prezydenta Miasta Ruda śtąska

(organ administracji pubticznej )

sktadana na podstawie przepisów dziatu || rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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l. Dane oferenta/efe+entó+r 1)'3)

1) nazwa: Parafia św' Andrzeja Bobo|i

2) forma prawna:o)

O stowarzyszenie ( ) fundacja

(x) koście|na osoba prawna ( ) koŚcie|na jednostka organizacyjna

( ) spÓłdzie|niasocjei|na ( ) inna..... ' . '

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)

Xll118411957 rok

4)data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 1957

5) nr NIP: 641 13 99 320 ...... nr REGON: 040086536

6) adres:

miejscowoŚÓ: Ruda Ś|ąska u|.:Wyzwolenia215

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Wirek
gmina: Ruda Ś ląska ' . . . . . . . . . . . . . . .  powiat:  Ruda Ś|ąska
wojewÓdztwo: Ś|ąskie

kod pocztowy 41 -7 1 0.... ' ' . . ........ poczta: Ruda Śląska
7) tel.: 3212420543, 604052590 faks:...........

e-mail: pwenzel@o2.p|.............

http://www.wspolnota-rudasl. katowice. opoka. org. pl/bobola/

8) numer rachunku bankowego: 05 1050 1331 1000 0010 0115 6924
nazwa banku: ING

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/eferenłółł1):
a)Wenzel Piotr

10) nazwa' adres ite|efon kontaktowy jednostkiorganizacyjnejbezpośrednio wykonującej
zadanie, o ktÓrym mowa w ofercie:g)

nie dotyczy

11) osoba upowainiona do składania wyjaśnień dotyczqcych ofeńy ( imię i nazwisko oraz
nr telefonu kontaktowego) ks. Piotr Wenzel, 604 052 590
1 2) przedmiot działa|n ości pozytku p u b I iczn ego

a) działaInośĆ nieodpłatna pożytku pubIicznego

działaInoŚĆ charytatywna

b) działa|noŚć odpłatna pozytku pub|icznego

nie dotyczy

13) jeże|i gfg1gnfl€se1r€n€ł1) prowadzi/prewa4zą1) działaInoŚc aospodarczą
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorcÓw - nie dotyczy
b) przedmiot działa|noŚci gospodarczej- nie dotyczy
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l|' |nformacja o sposobie reprezentacji o.ferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej'"1

Nie dotyczy

lIl. Szczegółowy zakres rzeczow zadanla pub!icznego proponowanego do reallzacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie zakłada przygotowanie i organizację wieczerzy Wigi|ijnej dla około 40 osobowej grupy osÓb

wyk|uczonych społecznie (bezdomnych, uza|eżnionych od alkoho|u, bezrobotnych, biednych)-wie|u

z nich jest k|ientami MoPs w Rudzie Ś|ąskiej. Ce|em spotkania WigiIijnego jest zaradzenie

samotności w tym szczegÓlnym czasie oraz przeciwdziałanie beznadziei' osoby cierpiące z braku

środkÓw materia|nych koniecznych do Życia często sięgają po aIkoho| w sytuacjach, gdy ogÓł

społeczeństwa rodzinnie spędza święta. WspÓ|ne przebywanie przy stole wigiIijnym dnia 24 grudnia

w godzinach popołudniowych i wieczornych jest szansą na Wypracowanie właŚciwych wzorcow
świętowania. Rea|izacja zadaniajest rozszerzeniem projektu: Pomoc ludziom uzależnionym i ich
rodzinom - ,,kromka chleba + nadzieja,, realizowanego przez oferenta przy wspótpracy z
Wydziatem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Rudzie śtąskiej'

2. opis potrzeb wskazujących na koniecznośó wykonania zadania pubIicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

Jednym z k|uczowych prob|emów społecznych są prob|emy dotyczące naduiywania alkoho|u'
szczegÓ|nie przez osoby bezdomne, skrajnie biedne i niezaradne' Jest to przyczyna wie|u dysfunkcji,
czasem zachowań suicydalnych i rozwoju powaznych chorÓb. osoby te pozostają na marginesie
zycia społecznego, nie potrafiąskorzystac z pomocy ( m.in. MoPs) i nie wierząw to, że mogą
dokonaÓ konstruktywnych zmian w swoim zyciu. oferent prowadząc działaInośÓ pomocową wśrÓd
tych osÓb uzyskał informację, Że 24 grudnia 2014 roku, W tradycyjnych godzinach świętowania Wigi|ii,
osoby te będą samotne oraz nie mają ŚrodkÓw do zorganizowania Wieczerzy. Doświadczenie przez
beneficjentow, zycz|iwoŚci i troski oraz wspÓlne świętowanie w wigi|ijny wieczor, może staÓ się d|a
n ich d oŚwiadcze n iem przełam ującym dotychczasowy schemat fu n kcjonowan ia.

3. opis grup adresatów zadania publicznego

40 osobowa grupa wyk|uczonych społecznie, kobiet, męŻczyzn idzieci. osoby bezdomne, skrajnie
ubogie, uzaleznione od a|koho|u. Beneficjencizadania sąod wie|u |at niezaradnizyciowo; kozystają
|ub korzysta|i pomocy w MoPS. Wie|e z nich nie jest ubezpieczonych społecznie' Są w złym stanie
zdrowotnym i higienicznym. Adresaci zadania sąosamotnieni, opuszczeni przez rodzinę, a jedynymi

osobami z ktorymi utrzymują kontakt są osoby będące w takiej samej sytuacji społeczno.materialnej.
Powyisza grupa ukonstytuowała się na skutek spotkań w miejscach wydawańia darmowych
posiłkÓw. od kiIku miesięcy pod|ega oddziaływaniu profi|aktycznemu iterapeutycznemu osÓb
rea|izujących zadanie. SpołecznoŚÓ |oka|na widząc pozytywne zmiany zachodzące w beneficjentach
wspiera materiaInie i osobowo podejmowane działania,
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4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwięanych z rea|izacją zadania
pub|icznego, w szczegÓ|noŚci ze wskazaniem, w jaki sposÓb przyczyni się to do podwyiszenia
standardu realizacji zadania" )

Nie dotyczy

5. tnformacia, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenggf€fe{łcł1) otzymał/etrzypą.p1)dotac|ę na
dofinansowanie inwÓstyĄi związanych z rea|izacjązadania pub|icznego z podaniem inwestycji.
ktore zostały dofinansowane, organu, ktÓry udzie|ił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji..,

Nie dotyczy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie będzie rea|izowane w pomieszczeniach będących własnoŚcią parafii św. Andrzeja Boboli -

ul' Wyzwolenia 215, Ruda S|ąska - Wirek: duza jada|nia w budynku probostwa, sa|ka, krypta
kościoła.

8. opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania pub|icznegol2)

Real izacja zadania zaktada:
- organizację Wigi|ii (zakup ŹywnoŚci, przygotowanie jada|ni i stołu, ugotowanie potraw, wspÓ|ne
spozycie posiłku);
- pozyskanie od darczyńcow symbo|icznych prezentów (Środki higieny, bielizna, ciepłe ubrania,
zywnoŚc) d|a beneficjentÓw zadania;
- organizację spotkania poprzedzĄącego Wigi|ię podczas ktÓrego uczestnicy motywowani będą do
wprowadzenia konstruktywnych zmian w swoim życiu (m.in. zachowania abstynencji w okresie Swiąt
Bozego Narodzenia, nawiązania wspołpracy z organizac)ami pomocowymi, podjęcia dziatan na rzecz
innych);
- osobom szczegoInie potrzebującym wydane będą ubrania;
- zaanqaŻowan ie ben efici w przvqotowania oraz realizacie zadania.

9. Harmonograml3)

Ce|em zadania jest stwozenie osobom wyk|uczonym społecznie oraz biednym mozliwoŚci godnego

spędzenia czasu Wigilii oraz kolejnych dni świątecznych. Beneficjenci zadania będą motywowani do
zachowań prospołecznych. Sami będąuczestniczyc w przygotowaniach Wigilii oraz jej prowadzeniu'

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 22.12.2014r. do 24.12.2014r.

Poszczegó|ne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznegola)

Terminy realizacji
poszczegÓ|nych

działań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedziaIny za działanie w

zakresie realizowanego zadania
publiczneoo

- przygotowanie menta|ne beneficjentów do
wspó|nego spędzenia wieczoru WigiIijnego
- organizacja Wigilii - zywność
- organizacja Wigilii * prezenty
. przygotowanie pomieszczeń
- organizowanie sieci wsparcia
- przeŻycie Wigi|ii przy wspó|nym sto|e
- ukazanie moz|iwych obszarów współpracy z
MoPS w Rudzie S|ąskiej

22 - 2$grudzień 2014

22 - 24grudzien 2014
22 - 24 grudzień 2014
24 grudzień 2014
22 - 24grudzien 2014
24 grudzień 2014
24 grudzien 2014

Parafia Św. Andrzeja Bobo|i
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1 0. Zakładan e rezu ttaty rea l izacj l zadan ia pu b| icznego1 5)

grupa osoD wyKruczonycn :
- otrzymuje wsparcie w postaciwyiywienia i moż|iwość spędzenia Świąt zgodnie ztradyĄąi ich wiarą;

- podejmuje próbę utrzymania abstynencjiw okresie Świąt Bożego Narodzenia;
- osoby żzyjące ze zbieractwa są motywowane do podjęcia współpracy z MOPS;
- społeczność |okalna zostóje uwraż|iwiona na specyficzne potrzeby osób wyk|uczonych.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów reaIizacji zadania pub|icznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztÓw
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o
No
o
Y
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.g
tr
'(E-'

N

IY

KOSzt
całkowit
y (w zł)

Z tego
do pokrycia

z
wnioskowane

j dotacji (w
zł)

z tego
z finansowych

środków własnych,
środków z innych

Źródeł' w tym wpłat
i op|at adresatów

zadania
pubIicznego17) (w zł)

Koszt do
pokrycla
z wkładu

osobowego
w tym pracy
społecznej
członkóW i
świadczeń

wolontariusz
y (w zł)

I
Koszty merytoryczne'" po stronie
Parafii św. Andrzeja Bobo|i w
Rudzie S|ąskiej

Organizacja Wigilii:

. zakup naczyń jednorazowych

- żywnośc

. materiaĘ niezbędne do
organizacji Wigilii
(np. serwety, świece, serwetki,
ozdoby świąteczne, naczynia i
inne)

Ą

40

1

100

1 0

600

zestaw

osÓb

zestaw

100

400

600

100

400

500

0

0

0

0

0

100

il
Koszty obsługi.u) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne p.q.stronie .
(nazwa Oferenta)''''
1 )

0 0 0

? \

i l l
lnne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po stronie
parafii św. Andrzeja Bobo|i w
Rudzie S|ąskiej '',

0 0 0 0

IV ogółem: 1 1 0 0 1 000 0 100
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1 Wnioskowana kwota dotacii 1.000 zł 90,909 %

z Srodki finansowe własne., 100 zł 9 ,091%

J
Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt 3. '1-3.3)11) 0zł 0%

3.1 wpłaty i optaty adresatów zadania pub|icznego.,, 0zł 0%

3.2
środki finansowe z innych Źródeł pub|icznych (w szczegó|noŚci: dotacje
z budzetu państwa Iub budzetu jednostki samorządu terytoria|nego,
funduszy ce|owych, Środki z funduszy strukturalnych)',, 0zł 0 o ń

pozostałe',/ 0zł 0 o/o

4
Wktad osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków) 0zł 0%

5 ogótem (środkiwymienione w pkt 1-4) 1.100 zł 100%

2. Pzewldywane źródła finansowania zadania publicznego

Uwagi, ktÓre mogą mieÓ znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Niski koszt żywności (10 zł. na osobę,) wynika z faktu pozyskania sponsorów oferujących produkty spożywcze
(ryba' ziemniaki, kapusta, pieczywo itp ) W zadaniu bierze udział siedmioro wolontariuszy' lch wkład pracy to
około 1.000 złotych' Planowane jest także zaangażowanie społeczności lokalnej, która przygotuje prezenty dla
b e n efi cj e ntów z a d a n i a,
V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

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

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych2l)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora fi nansÓw pub|icznych

Kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym czy wniosek
(ofeńa) o przyznanie środków

został(-a) rozpatrzony(a)
pozytywnie, czy teŻ nie

został(a) jeszcze
rozoatrzonvGa)

Termin rozpatrzenia w
przypadku wniosków

(ofeń) nierozpatrzonych
do czasu złoŻenia
niniejszej ofeńy

Nie dotyczy TAI(NIE"

Ks. Piotr Wenzel (proboszcz Parafii) - koordynator diecezjalny programu duszpasterskiego ,,Swi
w Fami|oku',: 17 |at doświadczenia w pracy z osobami wyk|uczonymi społecznie głÓwnie na terenie
miasta Ruda Śląska, autor i rea|izator programÓW z zakresu pomocy społecznej i promocji zdrowia

oraz profilaktyki;

Ks. Dawid Lubowiecki (wikariusz Parafii) _ duszpasterz programu ,,Światło w Fami|oku'';

Siostra Marce|a (boromeuszka) - pie|ęgniarka;

Siostra Marietta (boromeuszka) - pedagog;

A|ina Szu|irz - pedagog, socjoterapeuta, autor i rea|izator programow z zakresu pomocy społecznej
i promocji zdrowia oraz profilaktyki;

J arosław Grzyw a - czło n ek organ izacji ch arytatywn ej,, Rycerze Ko| u m ba'' ;
Andrzej Borucki _ instruktor harcerski, organizator obozow ZHP oraz szko|eń d|a kadry harcerskiej,
W rea|izacji zadania uczestniczyć będą takze wo|ontariusze przygotowujący posiłek i paczki'
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2.Zasoby rzeczowe oferenta/ełełentółr1) przewidywane do wykozystan ia pzy rea|izaĄi zadaniaz3)

Dla połrzebjea|%cji zadania wykozystane będą: krypta koŚcioła wyposaiona w ławki i rzutnik

mu|timedia|ny, dwie sa|e w budynku probostwa, kuchnia z dostępem do pieca gazowego oraz

lodÓwki, toa|eta.

3. Dotychczasowe doświadczenia
(ze wskazaniem, ktÓre z tych
pubIiczną)

W rea|izacji zadań pub|icznych podobnego rodzaju
zadań rea|izowane były we wspołpracy z administracją

Parafia Św. Andrzeja Bobo|i w Rudzie j od początku swojego istnienia niosła pomoc osobom

w trudnej sytuacji zyciowej odpowiadając na aktua|ne potrzeby społeczne. od wie|u |at wydawany

jest ch|eb potrzebującym, organizowane są co roku ko|onie d|a dzieci (we wspołpracy z Urzędem

Miasta Ruda Śląska). Dla nich tez przygotowywane są wyprawki szko|ne. Zespół charytatywny

przygotowuje dwa ruzy w roku ponad 100 paczek dla chorych. Parafia wspiera finansowo dozywianie

dzieci w szko|e. obecni duszpasterze Parafii są rea|izatorami programu duszpasterskiego Światło w

Familoku zakładającego pracę z osobami pozostającymi na marginesie iycia społecznego. od ki|ku

|at Parafia wspÓłuczestniczy w organizowanych przez Urząd Miasta Ruda Ś|ąska Dniach Profi|aktyki.

4. Informacja, czy oferenVefe+enei1) przewiduje(-ą) zlecaÓ rea|izację zadania pubIicznego w
trybie, o ktÓrym mowa w art.16 ust.7 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|noŚci pożytku
publicznego i o wolontariacie

Oferent nie zlecac zadania

oświadczam(-y), ie:
1) proponowane zadanje pub|iczne w całości mieścisię w zakresie działa|ności pozytku pub|icznego

ofe re nta/efe+entów', ;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebtełanła/niepobieranie1)opłat od adresatÓw zadania;
3)ofe renUede+eneł' ) jesVsą' ) związany (-ni ) n i n iejszą ofertą do d n i a 3 1 .1 2.20 1 4r.
4) w zakresie związanym z otwańym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwazaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takŻe wprowadzaniem ich do systemÓw informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą, złoŻyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr ,101,poz.926, zpożń. zm);

5) oferent/ede+eneil)składający niniejszą ofeńę nie za|ega(-jaĘaĘefią)', z opłacenięm
na|eżności z tytułu zobowiązań podatkowych/ składek na ubezpieczenie społeczne',;

tł'! '.l rl.i.'*4eoj{j,. 
:ł.;-T''..ĘE:\ oferenta/efuren*irtł1)

;. 
'"=- 

*iux 

','ł,. 
Data - 10.12.2014 r.

6)daneok re Ś |onewczę Ś c i l n i n i e j s ze j o f eńysązgodnezaśc iwą
ewidencją',;

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktua|nym stanem prawnym
ifaktycznym 

,ó) .  ( l

RZYM$K0-K,ąT0LICKAPARAF|A ł,,| "-vwy},.|.
lw, Andrzcjł thbrlll 1

ut. wy"*ol,i' ia n12 l s (podpis osoby upoważnionej

łt.t ioRtl'uł śi.Ńxe.wlnex |ub podpisy osób upowaznionych
do składania oświadczeń wo|iw imieniu



Zatączniki: 1. Dekret dla: ks. Piotr Wenzel
2. oświadczenie Proboszcza

Poświadczenie ztożenia ofertyzs)

1 ) Niepotrzebne skreśtic.

2) Rodzajem zadania jest jedno tub więcej zadań publicznych określonych w art' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o dziatatności pożytku publicznego i o

wolontańacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspótną pzedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dotączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę dziatatności organizacji pozarządowei, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących

przepisów, w szczegótności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziatające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do

Kościota Katotickiego w Rzeczypospotitej Potskiej, o stosunku Państwa do innych kościotów i związków wyfnaniowych oraz o gwarancjach wolności

sumienia i wyznania, jeżeti ich cele statutowe obejmują prowadzenie dziatalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże

pożarne oraz inne. Nateży zaznaczyć odpowiednią formę tub wpisać inną.

5) Podać nazwę wtaściwego rejestru lub ewidencji.

ó) w zateżności od tego' w jaki sposób organizacja lub podmiot powstat.

7) osiedte, sołectwo tub inna jednostka pomocnicza. wypetnienie nieobowiązkowe. Nateży wypetnić' jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji

ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypetniać w pnypadku miasta stoiecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, ptacówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nateży wypetn|ć, jeśli zadanie ma być reatizowane w obrębie

danej jednostki organizacyjnej.

1o) Nateży okreśtić, czy podstawą są zasady określone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspótnej.

1 1 ) wypetnić tytko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
'l 2) opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W prrypadku oferty wspótnej . nateży wskazać doktadny podziat działań w ramach realizacJi

zadania publicznego między sktadającymi ofertę wspólną.

13) w harmonogramie nateży podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych dziatań oraz liczbowe określenie skati działań planowych przy

reatizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dta danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzietanych tygodniowo' miesięcznie, liczba

adresatÓw).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

1 5) Nateży opisać zaktadane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacji zadania pruyczyni się do rozwiązania

problemu spotecznego tub ztagodzi jego negatywne skutki.

1ó) Nateży uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania pubticznego.

18) Nateł wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W paypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dotączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Nateży wpisać koszty związane z obstugą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem dziatań o charakteEe

administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obstugą finansową i prawna projektu'

21)Wypetnieniefakuttatywne.umożtiwiazawarc iewumowiepostanoMenia,októrymmowaw$1óramowegowzoruumowy'stanowiącegozałącznlknr

fdorozporządzeniaMinistraPracyiPot i tyk ispotecznejzdnia15grudnia2010r.wsprawiewzoruoferty i ramowegowzoruumowydotyczącychreat izacj i

zadania pubticznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania reatizacii zadania publicznego.

22) |nformacje o kwatifikacjach osób, które będą zatrudnione przy reatizacji zadania publicznego' oraz o kwatifikacjach Wolontańuszy. W przypadku

oferty wspólnej nateży przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. tokat, spEęt, materiały. W przypadku ofertywspótnej nateł przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów'

24) odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezatejnie od tego, kiedy zostat wydany.

25)Wypetniaorganadministracji pubticznej. 
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