
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO

?l ti -1r+ 4g

Data i miejsce zloienia oferty
(wypetnia organ administracji publicznej)

OF ERTA,/€F€R+A+ISF6TNATJ

oRGANTZACJT POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-0W), O KToRYM (-YCH) MOWA w ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWETNIA 2003 r. O DZIAI-ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

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

Wspieranie dzialaf na |d.ecz promocji zdrowia, a w szczeg6lnosci
przeciwdzialania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem

profilaktycznym dla dzieci i mlodziezy z terenu miasta Reda
Redy.

(rodzai zadania publicznego'')

Wspieranie dzialan na rzecz ochrony i promocji zdrowia. a w szczegolnosci pzeciwdziafania
alkoholizmowi przez organizacje wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i

mlodziezy w formie wyjazdu wakacyjnego
(tytul zadania publicznego)

w okresie od pofowy czeMca do 31.08.2014

W FORMIE
/ WSPIERANIA REALIZACJI ZADANTA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Burmistza Miasta Redy
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie



l. Dane oferenta/oferent6w rl'31

1)nazwa: Paralia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Redzie iSw. Katarzyny Aleksandrylskiej

2) forma prawna:o)

( ) stowarzyszenie ()fundacja

( x ) kogcielna osoba prawna ( ) koScielna jednostka organizacyjna

() sp6ldzielnia socjalna ( ) inna,.. ,.. ... ... ,

:]::.":* ^'",".m 
Rerestrz: sqdowv' * 

l"l" l""li"" llll-llll" 
')

4) data wpisu. relestracji lub utworzenia:6)

5) nr NfP: 588-15-09-91 7 nr REGON: 040052572

6l adres:

miejscowoSe: Reda ul.: Gdaiska 3

dzielnica Iub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Reda powiat:E) Wejherowski

wojewddztwo: Pomorskie

kod pocztowy: 84-240 poczta: Reda

7) tel.: 058-678-30-27 faks: (58) 678-83-83

e-mail: reda@diecezja. gda. pl http://

8) numer rachunku bankowego: 83 8350 0004 0000 8008 2000 0010

nazwa banku: Kaszubski Bank Sp6tdzielczy

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6w'):

a) Ks. Proboszcz l/arian Swiqtek

10) nazwa. adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,

o ktdrym mowa w ofercie:s)

Nie dotyczy

I 1) osoba upowa2niona do skladania wyjasnien dotyczqcych oferty (imiQ i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)



Ks. Mariusz Kunicki - tel 609 400 039

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialaln056 nieodplatna pozytku publicznego

o Wspomaganie biednych rodzin z terenu parafii
. Opieka pedegogiczna nad dziecmi
. Przeciwdzialanie patologiom spolecznym, pr6ba zaadoptowania dzi€ci i m+odziezy z

dysfunkcyjnych rodzin do normalnego funkclonowania w spoleczenstwie
. Prowadzenie dzialalnosci charytatywno - opiekuficzel i podejmowanie dzialai na Eecz

szerokiego zakresu potrzebujqcych. w szczegolnosci: rodziny, dzieci i mlodziezy
. Organizowanie polkolonii w okresie wakacyjnym dla dziecl
. Przygotowywanie paczek dla dzieci w okresie Bozego Narodzenia
. Pomoc osobom chorym i starszym, opieka duchowa
. Dzialaiecy wolontariat, kt6ra wspiera liczne inicjatywy spoteczne
. Pomoc w nauce dzieciom z oroblemami

b) dzialalnoSC odplatna pozytku publicznego

Nie dotyczy

13) jeieli oferent /oferencir) prowadzi/prowadzqt) dzialalnose gospodarcz+

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow ..............

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

ll. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracii publicznej wraz

z ptzytoczeniem podstawy prawnel10)

Nie dotyczy



Itl. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy w miejscowogci Brachlewo.

2. Opis potneb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania Publicznego, opis ich

pEzyczyn oraz skutk6w

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

i mlodziez zamieszkale w Redzie, przede wszystkim na terenie parafii p.w. WNMP i Sw.

Katarzyny Redzie.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi4zanych

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposdb przyczyni sie

standardu realizacii zadania.t'

z realizaciq zadania

to do podwyzszenia

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciegu ostatnich 5lat oferenuoferencir) otrzymal/otrzymalitl dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiEzanych z ealtzacja.zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

lstnieje potrzeba zorganizowania wyjazdu dla dzieci i mfodziezy z terenu Redy - parafii p.w. WNMP i

Sw. Katarzyny, aby istniala mozliwosc alternatywnego sposobu spedzania czasu wolnego i unikania

zagtozeh zwiazanych z nalogami. Dzieki wyjazdowi uczestnicy otrzymajq mozliwosc wypoczynku w

nowym Srodowisku, uzyskajEwiedz? na lemat zagro2ei wynikajqcych z naduzywania alkoholu,

narkotykow itp. oraz bedE potrafili wystrzegaC sie niekorzystnych sytuacji. mogqcych skutkowae
popadnieciem w nalog.



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz 8pos6b ich realizacii

a) organizacja wypoczynku

b) przekazanie wiedzy na temat zagrozen wynikajqcych z nadu2ywania alkoholu oraz innych uzywek,

c) nabycie wlasciwych postaw moralnych i etycznych,

d) integracja wSrod dzieci i mlodziezy.

7. Miejsce realizacii zadania publicznego

Osrodek Edukacji Ekologicznej .,Zielona Szkola Brachlewo"

8. Opis poszczeg6lnych dzialad w zakresie realizacji zadania publicznegor2l

1) Organizacja wyjazdu do Erachlewa,

2) Zwiedzanieirekreacja,

3) Realizacja programu profilaktycznego z zakresu pzeciwdzialania alkoholizmowi oraz innym

nalogom. W trakcie wyjazdu dzieca i mlodzie2 bgdq brali udzial w rozmowach i zajeciach

dotyczqcych uzywek. Zdobeda widzg, jak post?powac, aby nie popasC w nal6g, lakie sE skutki

naduzryania alkoholu, narkotyk6w itp., dla zdrowia oraz jaki maiq wplyw na codziennie

postepowania, jak dezorganizujE zycie, kiedy czlowiek staje si€ ,,niewolnikiem nalogu".

Zamierzarrry przekazywad konkretnq wiedzQ uczestnikom obozu na temat profilaktyki

antyalkoholowel oraz dowiedziec sie od dzieci i mlodziezy, jak postrzegaja przedmiotowy

oroblem.



9. Harmonogramlsl

Zadanie publiczne realizowane w okresie od polowa czerwca 2014 do 31 sierpnia 2014

Poszczeg6lne dzialania w zakresie

realizowanego zadania

puDlcznego '

Terminy realizacji

poszczegolnych

dzialair

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

dzialanie w zaKresie realizowanego zadania

publicznego

1. Nabdr uczestnik6w

2. Wyjazd do Brachlewa

3. Realizacja programu

profilaktycznego

4. Podsumowanie prorektu

Czenviec

06-{ 1.7.2014r.

W trakcie

wyjazdu

sierpiefi

Parafia p,w, WNMP i Sw, Katarzyny w

Redzie



I 0. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegols)

'1. Wypoczynek dzieci i mlodziezy

2. Krzewienie wsrod uczestn ik6w postawy antyalkoholowej,

3. Promocja postaw kolezenskich i dobrych sposobow na spgdzenie wolnego czasu w okresie

letnim,

4. Utwierdzenie lub nabycie wlasciwych postaw moralnych, szczeg6lnie wobec swoich kolegow i

rowiesnikdw.

5. Uswiadomienie mlodym ludziom jakie zagro2enia niesie za sobE spozywanie alkoholu i inne

nalogi.

lV. Kalkulacja pEewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzai koszt6w:

z rego oo
poK/ycra

wnios kowa nej
dotacja
(w zl)

z tego z flnansowt
Srodkdw wtasnych.
Srodk6w
z innych r.6del . w tym
wptat i oplal adresat6w
zadania publicznego "r
(w zt)

z Mladu osobo\,€go,
w tym pracy spolecznei
celonkort
i Swiadczei wolontariuszy
(w zl)

Rodaa.t kosztdw

merytoryczne'r'po
stronie : Parafia
Sw. Antoniego
1) P?eiazdy
auto(arcwe - na
miejsce a wycieczki
w trakcie pobytu

2) pobyt w oirodku

pze)az6

grupa

1800 zl

3700 zl

zactaita
publacznego. w tym
koszty
administracyjne po

s|Jonie --.(nazn*a
oferenmlleJ :

1).........
21 ........



l Inne koszty, w tym
KOSZTy

wyposazenra I

promocji po stfoflre

of"r"nto11e\ '.

1) .... ...
2l ........

Og olem I 5500 21 5000 zi 500 zl

2. Pzewidywane ir6dla finansowania zadania publicznego

1 
| 
Wnioskowana kwota dotacii

5 000 zl 91Yo

SroOti frnansowe wiasne"'
500 zl 9Yo

Srodki finansowe z innych z.rodel ogolem (6rodki finansowe wymienione
w okt. 3.1-3.3)' '

..To

3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego"

.zl ..o

5.2 Sro?ki finansowe z innych zr6del publicznych (w szczegolnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, grodki z funduszy strukturalnych)"'

zl ..%

pozostalelT)

........%

4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolonlariuszy i praca spoleczna

czlonk6w) .zl ..%

5 Ogolem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)

5500 zl 1007o

3. Finansowe srodki z innych ir6del publicznych2l)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora fi nansow publicznych

Termin rozpatrzenia
w przypaoKu
wniosk6w (ofert)
nierozpattzonych do
czasu zlo2enaa
ninieiszej oferty

Informacja o tym. czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
Srodk6w zostal Ga)
rozpatrzonyca)
pozytywnae, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze

Kwota Srodk6w
(w zl)



TAKNIE"

TAIVNIE "

TAI{NIE"

TAKNIE''

Uwagi, kt6re moga mieC znaczenie pey ocenie koszlorysu:

V, Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

L Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystiania przy realizacli zadania publlcznego--'

Ks. Mariusz Kunicki - katecheta ZS Nr 1 w Redzie, posiada doSwiadczenie w organizowaniL

letnich kolonii. Ma loletniq praktykQ w Pracy
i mlodziezq, poparta przygotowanlem merytorycznym.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6wr) pzewidywane do wykorzystania pzy realizacii zadania23)

-Gry planszowe,

-zabawki

-pilki itp.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacii zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

kt6re z tych zadai realizowane byly we wspolpracy z administracjA publicznd.

Poprzednie lata - pobyt na Zielonej Szkole w Brechlewie,
wsp6lpraca z UrzQdem Miasta w Redzie

4. Informacja, czy oferenuoterencil) przewiduje(-q) zlecac realizacj? zadania publicznego w trybie,

o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie.

Nie przewiduje



Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calogci miesci siq w zakresie dzialahoSci pozytku publicznego

oferenta,/e{erent6trrrr ) 
;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebi€r€ia/niepobieranie') oplat od adr$at6w zadania;

3) oferenUeferef,€iq iesud' zwiqzanyeFD niniejszE oferta do dnia 31.08.2014r.;

4) w zakresie zwiq.zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,

osoby, ktorych te dane dotycz4 ziceyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawe z dnia 29 sierpnia

1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z p62n, zm,);

5) oferenUof€r€f,€il) skladaj4cy niniejsz4 oferte nie zalega Cj4/zelega€4t) z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiezan podatkowych/sktadek na u bezpieczenia spolecznet);

6) dane okreslone w czQsci I niniejszei oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sedowym/wlasciwq

ewidencjq'r;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalecznikach informacje sa zgodne z aktualnym stianem prawnym

ifaktycznym.

l0
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(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osdb upowa2nionych
do skladania oswradczen woli w imieniu

oferenta/oferent6wl)

Data

Zatqgzniki:
1. Kbpia aktualnego odpisu z Kralowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencjiza)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajqcych oterte wspdlnE ni2
wynikajEcy z Krajowego Reiestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejeslru - dokument potwierdzajqcy
upowaznienie do dzialania rv imieniu oferentat6w).

Poswiadczen ie zlo2enia ofertyfi)

'r Nienotrzebne skre$lid,
4 noOlajem zadaniajestjedno lub wigcej zadaf publicanych okre$lonych w art. 4 ustawy z dnia ?4 kwietnia 2003
r- o dziahlno$ci poZytku publicznego i o wolonariacie.
'i Kazdy z oferent6w skladaj4cych ofert€ wsp6inq przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajq wlaTciwe
pola.

"r Fomra pnv'na oanacza formg dzialalno3ci organizacji pozanfuwej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okre$lon4 na podslawie obowiqzujqcych przepisow, w szczeg6lnojci stowarz),szenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialaj4ce na podslawie przepis6w o stosunku Panstwa do KoSciola Katolickiego
w Rzecz,,pospolitej Polskiej, o stosunl'u Paflstwa do innych kosciol6w i zwi4zk6w wyznaniouych oraz
o gwarancjach wolnoSci sumienia i wymania je2eli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalno$ci po214ku
publicaegc, ucmiowskie kluby sportowe, ochotnicze strate potame oraz inne. Naleiy zaznaczyC odpowieclni4
furmg lub wpisad inn4.

" Podad nazwg wla$ciwego rejestru lub ewidencji.
"t W zale2no$ci od tego, w jaki sposdb organizacja lub podmiot powstaL

Adnotacje uzqdowe2s)

ll



publiczrego, ucmiowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zanacryC odpowiedni4

formg lub wpisad innq.

'r PodaC nazwq wla$ciwego rejestru lub ewidencji.
o) w zaleznoici od tego, w jaki sposdb organizacja lub podmiot powstal.
t) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nale2y wypelniC jezeli
zadanie publicme proponowane do realizacji ma byd realizowane w obrgbie danej jednostki.
8) Nie wypeiniad w pr4padku miasta stolecmego Warszawy.

") Dotyczy oddzial6w terenorlch, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta- Nalezy rvypelnid jesli
zadanie ma byd realizowane w obrgbie danej jednostki organizacyjnej.
t0) Nalezy okre$lid czy podstawq s4 zasady oke$lone w statucie, pelnomocnictwo, prokura cry tez inna podstawa.

Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.

"rwypelnid tylko w przypadku ubiegania sig o dohnansowanie inwestycji.
r4 Opis musi byd sp'6jny z harmonogamem i kosaorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - naleZy wskazad

dokladry podzial dzialari w ramach realieacji zadmia publicznego migdzy sklaclajqclmi ofertg rYspdlnq'
13) W harmonogramie nalezy podad terminy rozpoczgcia izakofczenia poszczegdlnych dzialati oraz licziowe
oke$lenie skali dziahf planowanych przy realizacji zadania publicmego (tzn. miar adehtaftych dla danego

zadania publicmego, np. liczba Swiadczeri udzielanych tygodniowq miesigcznie, liczba adresat6w).
"' Opis zgodny z kosztorysem.

''r Nalezy opisad zakladane rrzultaty zadania publicznego - czy bqd4 trwale oraz w jakim stopniu reolizacja

zadania przyczyni sig do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzijego negat)'tme skutki.
16) Nalezy uwzglgdnid wszystkie planowane kosdy, w szczeg6lno$ci zakupu usfug zakupu rzeczy, wynagodzef.
r7) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicmego-
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego'
re) W przypadku oferfy wsp6lnej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacjg o swoich kosztach.
to) Nalezy wpisad koszty zvtiqzane z obsfug4 i administracj4 realimwanego zadania, kt6re zwi4zane sq

z wykonywaniem dzidari o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w qrm obslug4 finansow4
i prarvn4 projektu.

") Wypelnienie fakultatywne - umotliwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w $ 16 ramowego
wzoru umo$T, stanowi4cego zal4canik nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pmcy i Polityki Spolecanej z dnia

...... w sprawie wzoru oferty i ramowego wmru umowy dotycz4cych realizacji zadania

publiczrego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania rtalizacji
zadania publicmego.
2?) Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bgdq zatrudnione przy realizacji zadania publicmego, oraz

o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspdlnej nalezy Przyporz4dkowad zasoby kadrowe do

dy sponujgcych nimi oferent6w.

"'Np. lokal. sprzgt, materialy. W przypadku oferty wspdlnej nalezy przyporzqdkowad zasoby rzeczowe do

sponuj4cych nimi oferent6w.
Odpis musi byC zgodny z akiualnym stanem faktycmym i pravmym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.

?5) wype+nia organ administracji publicmej.

12


