
          

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Lidzbark Warmiński 29.03.2013 r. 
Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA1) 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W 
LIDZBARKU WARMIŃSKIM „SZELEST NADZIEI”

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA IMPREZY LUB CYKLU IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH
 (rodzaj zadania publicznego2))

VIII Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce plażowej
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 20.04.2013r. do 30.06.2013r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA 

PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy,  że  29  marca  2013  r.  do  siedziby  Starostwa  Powiatowego  w  Lidzbarku  Warmińskim 
wpłynęła  oferta  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Lidzbarku 
Warmińskim „Szelest Nadziei” na zadanie pn. „VIII Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce  
plażowej”.

Zadanie to może być realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi 
dotyczące oferty.

Prosimy  o  zgłaszanie  uwag  pisemnie  do  Wydziału  Oświaty,  Kultury  i  Promocji  na  adres:  11-100 
Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37 do 19 kwietnia 2013 r. 
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I. Dane oferenta/oferentów1)3) 

1) nazwa: Stowarzyszenie  na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Szelest  Nadziei”  w 
Lidzbarku Warmińskim 

2) forma prawna:4) 

(x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna           
 
(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………
             

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 

 0000369298

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 25.11.2010r

5) nr NIP:  743 2014857                     nr REGON: 280587123

6) adres: 

    miejscowość: Lidzbark Warmiński        ul.: Leśna 15

    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)  -
    
    gmina: Lidzbark Warmiński      powiat:8) lidzbarski
   
    województwo: warmińsko - mazurskie
   
    kod pocztowy: 11 – 100     poczta: Lidzbark Warmiński 
   

7) tel.:  (0-89) 767 27 94  faks: (0-89) 767 27 94
  
    e-mail: grazynamil@wp.pl  http://  -

8) numer rachunku bankowego: 80 1020 3570 0000 2602 0065 1414.
  
    nazwa banku: PKO BP Odział Lidzbark Warmiński

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a)  Zbigniew Zajączkowski -   prezes Stowarzyszenia,  seria  i  nr.  dowodu osobistego -  AIP 

393635;

b) Grażyna Milewska – Wach – w – ce prezes Stowarzyszenia, seria i nr. dowodu osobistego - 

AJC 974092;

c) Agnieszka Bakuła – sekretarz Stowarzyszenia, seria i nr. dowodu osobistego - ARF 880301;
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10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  

o którym mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  „Szelest  Nadziei”  w 
Lidzbarku Warmińskim, 11- 100 Lidzbark Warmiński, ul. Leśna 15,  89 767 27 94;

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego)

Grażyna Milewska – Wach  512237467
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Zadaniem Stowarzyszenia jest 
pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa na rzecz wychowanków placówki.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1. Organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych,  szczególnie  warsztatów  plastycznych,  muzycznych, 

teatralnych  oraz  wycieczek  i  obozów.  Stowarzyszenie  udziela  pomocy  finansowej  w 
organizowaniu zajęć dodatkowych,

2. Zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi i materiałów do zajęć artystyczno-technicznych,
3. Organizowanie lub wsparcie finansowe i rzeczowe zawodów sportowych, konkursów, festiwali 

i innych imprez kulturalnych, w których udział biorą wychowankowie MOW,
4. Organizowanie  szkoleń  i  warsztatów  podnoszących  kwalifikacje  zawodowe  pracowników 

MOW,
5. Wsparcie finansowe i rzeczowe wychowanków w trudnej sytuacji materialnej,
6. Organizowanie rehabilitacji wychowanków
7. Poprawianie warunków bytowych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym, finansowanie niezbędnych remontów oraz zakup wyposażenia.
8. Organizowanie działań, których celem jest pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i   
      zawodowej młodzieży.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców  nie dotyczy
b) przedmiot działalności gospodarczej
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II.  Informacja  o  sposobie  reprezentacji  oferentów wobec organu administracji  publicznej  wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej10) 

Podstawą reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej są zasady określone w statucie 
(§24, 25 Statutu – załącznik do oferty)

§24

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

1. Zarząd składa się z 3 osób – przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Posiedzenia  Zarządu odbywają się  w miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak niż  raz na 

miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

§25
Do kompetencji Zarządu należą: 

1. Realizacja celów Stowarzyszenia, 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu, 
4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
8. Przyjmowanie i skreślanie członków. 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 
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1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Oferent organizuje  Mistrzostwa Polski MOW Siatkowej Piłki Plażowej w dniach 14 – 15 czerwiec 

2013r. w miejscowości Lidzbark Warmiński. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych  w Plażowej Piłce Siatkowej organizowane są w Lidzbarku Warmińskim po raz VIII. 

Impreza ma charakter ogólnopolski.

2.  Opis  potrzeb  wskazujących  na  konieczność  wykonania  zadania  publicznego,  opis  ich 
przyczyn oraz skutków 
Wykorzystanie zajęć sportowych w eliminowaniu przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego 

jest jedną z najskuteczniejszych metod pracy resocjalizacyjnej. Dzięki niej wychowankowie łatwiej 

adaptują się do nowych warunków życiowych, szybciej osiągają sukces i satysfakcję ze swoich 

działań.  Zajęcia sportowe mają na celu zwiększenie samodzielności, odpowiedzialności, 

umiejętności, współpracy, uczciwej realizacji, umiejętność przeżywania sukcesów i porażek.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Oferta przeznaczona jest dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie niepełnosprawnej intelektualnie 

w stopniu lekkim. Pochodzący z rodzin patologicznych o niskim statucie materialnym w wieku od 13 – 

18 lat. Młodzież objęta zadaniem przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku 

Warmińskim. Młodzież objęta zadaniem wywodzi się ze środowisk tzw. grupy ryzyka społecznego. Z 

analizy dokumentacji dotyczącej poszczególnych wychowanków wynika, że pochodzą oni z rodzin 

ubogich, mieszkających w dużym zagęszczeniu, bez odpowiednich warunków do prawidłowego 

rozwoju osobowości. Warunki domu rodzinnego, brak zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych, często występująca patologia rodziców oraz ich niewydolność wychowawcza, wpływają na 

głębokie zaburzenia zachowania młodzieży. W konsekwencji niedostosowania społecznego trafia ona 

do placówki resocjalizacyjno – rewalidacyjnej.

4.  Uzasadnienie  potrzeby dofinansowania  z  dotacji  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania 

publicznego,  w  szczególności  ze  wskazaniem w jaki  sposób przyczyni  się  to  do  podwyższenia 

standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy
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5.  Informacja,  czy  w  ciągu  ostatnich  5  lat  oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację  na 
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które 

zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

Cel zadania:

Przeprowadzenie VIII Mistrzostw Polski MOW Plażowej Piłki Siatkowej dla młodzieży niedostosowanej 

społecznie, pochodzących ze środowisk tzw. grupy ryzyka społecznego.

Cele szczegółowe:

- wyłonienie drużynowego i indywidualnego Mistrza Polski MOW;

- wdrażanie do zorganizowanej i aktywnej formy wypoczynku i rekreacji;

- wychowanie poprzez sport; fair play; kulturalna, sportowa rywalizacja;

- wyłonienie uzdolnionej młodzieży celem dalszego szkolenia w sekcjach sportowych;

- popularyzacja siatkowej piłki plażowej wśród wychowanków MOW.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Miejscowość Lidzbark Warmiński, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Leśna 15.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12) 

Kwiecień 2013r. – Wysyłanie zaproszeń do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych;

Maj 2013r.- Zakup nagród

Czerwiec 2013r.

Dzień I – przyjazd drużyn i zakwaterowanie, otwarcie Mistrzostw i rozpoczęcie zawodów,

Dzień II – mecze finałowe, wręczenie nagród, zakończenie Mistrzostw.
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9. Harmonogram13) 

7

Zadanie publiczne realizowane w okresie od kwietnia 2013r. do czerwca 2013r.
Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania 

publicznego14) 

- wysyłanie zaproszeń do 

Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych

- promowanie Mistrzostw 

(drukowanie ulotek, banerów 

reklamowych),

- zakup medali, dyplomów, 

pucharów i nagród rzeczowych

- przygotowanie boisk (zakup 

piasku);

Terminy realizacji 

poszczególnych

Działań

Kwiecień 2013r

Maj 2013r.

Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny za 

działanie w zakresie  realizowanego zadania 

publicznego

Zastępca  Dyrektora  MOW  Tomasz 

Wrześniewski;

Zastępca  Dyrektora  MOW  Tomasz 

Wrześniewski;

Grażyna  Milewska  -   Wach,  Agnieszka 

Bakuła;

- przyjazd i zakwaterowanie drużyn

- spotkanie organizacyjne z 

trenerami, sędziami i 

organizatorami, losowanie drużyn.

- otwarcie VII Mistrzostw MOW 

Plażowej Piłki Siatkowej,

- rozpoczęcie rozgrywek 

grupowych,

- występy artystyczne, wystawa 

plastyczna, 

- ognisko integracyjne z 

kiełbaskami;

14.06.2013 Zastępca Dyrektora MOW Tomasz 

Wrześniewski, Bazarnik Piotr, Radtke 

Krzysztof, Bartłomiej Sobczak

Dyrektor MOW Jacek Krzywdziński 

Kadra MOW

- dalszy ciąg rozgrywek,

Mecze finałowe

- wręczenie pucharów, nagród,

- zakończenie, 

- zwiedzanie miasta Lidzbarka 

Warmińskiego, wyjazd drużyn

15.06.2013 Dyrekcja i kadra pedagogiczna MOW



10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15) 

- przeprowadzenie zawodów sportowych rangi mistrzostw Polski dla młodzieży niedostosowanej 

społecznie organizowanej przez jednostkę Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

- kolejna impreza w kalendarzu organizowanych przedsięwzięć na terenie Powiatu Lidzbarskiego, 

oferta sportowa dla kibiców , mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego (oglądanie zawodów sportowych, 

spotkania z zawodnikami, zaproszonymi gośćmi),

- promocja Powiatu jako samorządu wspierającego nowoczesne działania resocjalizacyjne i 

rewalidacyjne o zasięgu krajowym, 

- możliwość prezentacji ośrodka w środowisku lokalnym (osiągnięć i postępów wychowanków , rozwoju 

ośrodka),

- kształtowanie współpracy pracowniczej, 

- możliwość prezentacji ośrodka przed organem prowadzącym,

- promocja ośrodka w kraju w kontekście jego konkurencyjności na rynku placówek resocjalizacyjnych,

- poprawienie ogólnej sprawności dziecka,

- pokonanie własnej słabości i lęku,

- kształtowanie poczucia systematyczności,

- nawiązanie nowych znajomości, koleżeństwa,

- kształtowanie charakteru młodego człowieka a także nauka wytrzymałości i odporności na stres,

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów16)

Ilo
ść

 je
dn

os
te

k

Ko
sz

t j
ed

no
st

ko
w

y 
(w

 z
ł)

R
od

za
j  

m
ia

ry Koszt
całkowity
(w zł)

z tego do 
pokrycia
z wnioskowanej 
dotacji
(w zł)

z tego z 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków
z innych źródeł , 
w tym wpłat i 
opłat adresatów 
zadania 
publicznego17) 

(w zł)

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

I Koszty merytoryczne18) po 
stronie Stowarzyszenia 
Szelest Nadziei:
1)
 uzupełnienie 
nawierzchni 
dwóch boisk 
(piasek płukany)

20 22 tony 440 zł 440 zł 0 0

2) 
 Puchary, 
 medale,   
 dyplomy

8
6
20

50
12
3 

Szt.
szt.
Szt.

400 zł
72 zł
60 zł

400 zł
  72 zł
  60 zł 0 0
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3)
Nagrody rzeczowe 10 150 Szt. 1500 zł 1500 zł 0 0

II

Koszty obsługi20) zadania 
publicznego, w tym koszty 
administracyjne po stronie 
Stowarzyszenie Szelest 
Nadziei
1) Osoby 
uczestniczące w 
realizacji zadania - 
wynagrodzenie

- nauczyciel 
dyplomowany
- nauczyciel mianowany
- nauczyciel 
kontraktowy
- pielęgniarka

4

3
3

1

47.77

33.26
32.00

11.63

Os.

Os.
Os.

Os.

191.08

 99.78
 96.00

11.63

- - 3057.28

1596.48
1536.00
 
 186.08

III
Inne koszty, w tym koszty 
wyposażenia i promocji po 
stronie Stowarzyszenie 
Szelest Nadziei :

1) Płyty DVD 40 1.70 Szt.  68.00 68.00 0 0

2) Opakowanie płyt 
    DVD 20 2.00 Szt. 40.00 40.00 0 0

3) Dyplomy 20 3.40 Szt. 68.00 68.00 0 0

IV
Ogółem:

- - - 2648.00 0 6375.84

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

2648.00 zł 30%
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2 Środki finansowe własne17) 0 zł 0%
3 Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe 

wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) 0 zł 0%

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)
0 zł 0%

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych)17)

0 zł 0%

3.3 pozostałe17)
0 zł 0%

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 

społeczna członków) 6375.84 zł 70%
5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)

9023.84 zł
100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, czy 
wniosek (oferta)
o przyznanie 
środków został (-a) 
rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, czy też 
nie został(-a) jeszcze 
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia  – 
w przypadku 
wniosków (ofert) 
nierozpatrzonych do 
czasu złożenia 
niniejszej oferty 

Nie dotyczy TAK/NIE1)

Nie dotyczy
TAK/NIE1)

Nie dotyczy
TAK/NIE1)

Nie dotyczy
TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Wkład osobowy, wynagrodzenie prowadzących jest finansowany przez Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

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

Kadra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego:

MGR TOMASZ WRZEŚNIEWSKI – mgr pedagogiki opiekuńczej, studia podyplomowe 
                                                         z resocjalizacji, studia podyplomowe zarządzanie
                                                        oświatą,
MGR BARTŁOMIEJ SOBCZAK – mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe
                                                           z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe
                                                           z resocjalizacji.
MGR ROBERT ZWIERZYŃSKI – mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe 
                                                         z resocjalizacji,
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MGR PIOTR BAZARNIK – mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe 
                                                 z resocjalizacji,
MGR KRZYSZTOF RADTKE – mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe 
                                                    z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z gimnastyki
                                                     korekcyjnej.
MGR GRAZYNA MILEWSKA – WACH –  mgr resocjalizacji, studia podyplomowe 
                                                    z oligofrenopedagogiki. 
MGR AGNIESZKA BAKUŁA – mgr resocjalizacji, studia podyplomowe z wychowania 
                                                      fizycznego
                                                    studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.
MGR MICHAŁ MISZTAL – mgr resocjalizacji.
MGR WOJCIECH BORYS –  mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studium 
                                                 podyplomowe – profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 
                                                 studium podyplomowe – zarządzanie placówką oświatową, 
                                                 studium podyplomowe z oligofrenopedagogiki  
KATARZYNA KOSTECKA - pielęgniarka
MGR MAREK GÓRSKI –  mgr wychowania technicznego, Studia Podyplomowe
                                             Zarządzania Placówką Oświatową, Podyplomowe Studium 
                                            Resocjalizacji i Profilaktyki  Społecznej, Kurs kwalifikacyjny 
                                            z oligofrenopedagogiki, Studia podyplomowe – Edukacja
                                            komputerowa
KATARZYNA POTASZNIK – kucharka 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23) 

- dwa boiska z wyposażeniem,

- sprzęt sportowy,

- zaplecze żywieniowo – noclegowe,

- pomoc medyczna,

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 

które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Oferent tj. Stowarzyszenie Szelest Nadziei posiada jako organizacja doświadczenie w realizacji 

zadań  podobnego  rodzaju.  Kadra  przewidziana  do  realizacji  zadania  (organizowanie  imprezy 

sportowo –  rekreacyjnej)  posiada  doświadczenia  w samodzielnej  organizacji  tego  typu  zadań. 

Osoby  odpowiedzialne  za  wykonanie  zadania  uczestniczyły  w  przeprowadzeniu  VII  edycji 

mistrzostw w plażowej piłce siatkowej. 

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, 

o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta/oferentów1);
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2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 31.06.2013r.;

4)  w  zakresie  związanym  z  otwartym  konkursem  ofert,  w  tym   z  gromadzeniem,  przetwarzaniem 

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. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5)  oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę  nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności 

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne  z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i  faktycznym.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów1) 

Data……………………………………………….

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2.  W przypadku  wyboru  innego  sposobu  reprezentacji  podmiotów składających  ofertę  wspólną  niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 

Poświadczenie złożenia oferty25)

Oferta wpłynęła do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 29.03.2013 r. 

Adnotacje urzędowe25) 

Posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Lidzbarskiego,  które  odbyło  się  10.04.2013  r.  –  Przyjąć  ofertę  do 

realizacji przyznając kwotę dotacji 2.648 zł. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia 

zamieszczenia  oferty  na  BIP,  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Lidzbarku 

Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń. W ciągu tych 7 dni każdy ma prawo i możliwość zgłoszenia  
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uwag do oferty. Po upływie tego terminu i po ewentualnym rozpatrzeniu uwag, zobowiązani jesteśmy 

do zawarcia umowy na realizację zadania. 

Zgłaszanie uwag PISEMNIE do  19.04.2013 r.  do Wydziału Oświaty,  Kultury i  Promocji  Starostwa 

Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37. 

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe 
pola.
4) Forma  prawna  oznacza  formę  działalności  organizacji  pozarządowej,  podmiotu,  jednostki  organizacyjnej 
określoną na podstawie obowiązujących  przepisów, w szczególności  stowarzyszenie i fundacje,  osoby prawne 
i jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego 
w Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią 
formę lub wpisać inną.
5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) Osiedle,  sołectwo  lub  inna  jednostka  pomocnicza.  Wypełnienie  nie  obowiązkowe.  Należy  wypełnić  jeżeli 
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli 
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.  
Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis  musi  być  spójny z  harmonogramem i  kosztorysem.  W przypadku oferty wspólnej  –  należy wskazać 
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 
13) W harmonogramie  należy podać terminy rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych  działań oraz liczbowe 
określenie  skali  działań planowanych  przy realizacji  zadania publicznego (tzn.  miar  adekwatnych  dla  danego  
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 
14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz  w jakim stopniu realizacja  
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Należy  wpisać  koszty  związane  z  obsługą  i  administracją  realizowanego  zadania,  które  związane  są 
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową 
i prawną projektu.
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego 
wzoru  umowy,  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 
……...........................…  w  sprawie  wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umowy  dotyczących  realizacji  zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji 
zadania publicznego.
22) Informacje  o  kwalifikacjach  osób,  które  będą  zatrudnione  przy  realizacji  zadania  publicznego,  oraz 
o kwalifikacjach  wolontariuszy.  W  przypadku  oferty  wspólnej  należy  przyporządkować  zasoby  kadrowe  do 
dysponujących nimi oferentów.
23) Np. lokal,  sprzęt, materiały.  W przypadku oferty wspólnej  należy przyporządkować zasoby rzeczowe do 
dysponujących nimi oferentów.
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24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.
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	1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

