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do Rozporządzełia Ministra Placy i Pofityki
Społecznej z dnia 15 grudńa 2010 r. (poz. 25)

Dala i mjejsce Złożenia oferty

(Wypełnia organ administracji publicznej)
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lll. Szczegdowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
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Krótka charakterystyka zadania publicznego
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2. opis potrzeb Wskazującyeh na koniecznośćWykonania zadania publicznego' opis ich
przyczyn oraz skutków
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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.u)
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5. ln'ofmacja, czy W ciągu ostatnich 5 lat oferent/ofefenci1) otrzymał/otrzymali1) dotacię na
dofinansowanie inwestycji zwiąZanych

z realizacją zadania publicznego z

podaniem inwestycji,

które Zostały dofinansowane, organu KÓry Udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji
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Terminy realiŻacii
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10. zakładane rezultaty realizacji zadania publicznegos)
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lV' Kalkulacia przewidywanych kosztóW realizacji zadania publicznego
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2. Przewidywane źródłatinansowania zadania publicznego
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Wnioskowana kwota dotacji

2

srodki finansowe własne17'
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Wpłaty i opłaty adresatÓW zadania publicznego17)

środkifinansowe Z innych źródeł pUblicZnych
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z budZetu państwa lUb budżetu jednostki samorządu ter},torialnego,
funduszy celowych' środkiz funduszy strukturalnych)17)
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3. Finansowe środkiz
Nazwa organu administracji
publiczneJ lub innej jednostki
sektora fr nansóW publicznych

Kwota środkÓW
(W Zł)

lnformacia o tym,
czy Wniosek (ofeńa)
o przyznanie

środkóW został ta)

rozpatrzonyta)

pozytywnie, czy też
nie został(-a)

Termin rozpatrzenia
w przypadku
WnioskÓW (ofert)

nierozpatrzonych do
czasu złoZenia
n!niejszej oferty

jeszcze
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1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania
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2. zasoby rzeczowe oferenta/oferentÓW1)

prZewidy,Vane do Wykorzystania przy realizacji Zadania'ż3)
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3.

Dotychczasowe dośWiadczenia W realizacji Zadań publicznych podobnego rodzaju (Ze

Wskazaniem, które

Z tych

zadań realizowane były we WspÓłpracy z administracją publiczną).
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lnformacja, czy oferenvoferenci1) przewiduje|ą) ZlecaĆ realizację zadania publicznego W trybie'

o ktÓrym mowa W art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpoŹytku publicznego
io

wolontariacie.
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ea'ĘuvĄbW

ośWiadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne W całościmieści się W zakresie działalnościpożyłkupublicŻnego
of erentaL/of erentóW1);

2) W ramach składanej oferty przeWidUjemy pobieranie/niepobieraniel)
3) oferenvoferencil)

opłat ocl adresatóW zadania'

jesUsąl) zwiąZanyCni) niniejsząofertądodnia'''......'-'.....'''''''''...;

4) W zakresie związanym Z otwariym konkursem ofeń' W

tym Z gromadzeniem'

przetwarzan|em

i przekazywaniem danych osobowych' a takze Wprowadzaniem ich do systemÓW informatycznych,
osoby' ktÓrych te dane dotyczą' złozyłystosowne 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) oferenuoferenci1) składa.iący niniejszą ofertę nie zalega tją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności
z tytułu Zobowiązań podatkowych/składek na ubeZpieczenia społeczne1);

ffi

6) dane określone W częścil niniejszei oferty są Zgodne Z Krajowym Rejestrem sądowym/Właściwą
ewidencj{);

7) Wszystkie podane W ofercie oraz ZałącŻnikach informacje

i

faktycznym.
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są zgodne z aktualnym stanem prawnym

(podpis osoby upoważniÓnej
lub podpisy osÓb upoważnionych
do Składania ośWiadczeń Woli W imieniU
oferenta/oferentóWl)

załączniki''
1' Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Reiestru sądowego' innego rejestru lub ewidencjfa]
2. W przypadku Wyboru innego sposobU reprezentacji podmiotÓW składających ofertę WspÓlną niZ

Wynikający

Z

Krajowego Rejestru Sądowego lub innego Właściwegorejestru

potwierdZaJący upoważnienie do działania W imieniU oferentatÓW).

-

dokument

PośWiadczenie ŻłożeniaofeAl5)

Adnotacje Urzędowe25)

Niepotrzebne skreślić.
Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustaw1' z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpożyłku publicznego i o wolontariacie'
])Każdy z oferentów składających ofenę wspólną przedstawia swoie dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe
1)

'Ż)

pola.

o]Forma prawna oznacza formę działalnościofganizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki
organizacyjnej

określoną na podstawie obowiązujących pŻepisów, w szczególności stowarzysZenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołówi związków wyznaniowyctr oraz
o gwarancjach wo|ności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
poŹ1tku publicznego, uczlliowskie kluby sponowe, ochotnicze stlaże Pożame oraz inne. Naleźy zaznaczyć
odpowiednią formę lub wpisać inną.
5)Podać nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
o)W zależnościod tego, w jaki sposób oryanizacja lub podniot powstał'

') osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe' Należy wypełnić jeżeli

zadanie publiczne ploponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
o)Nie
wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszaw1'.

9)Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek oĘanizacyjnych ofelenta. Należy wypetnić jeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organiZacyjnej'
|lr)
Należy określićczy podstawą są zasadv okreś|one w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna
podstawa. Doryczy tylko oferty wspóInej.
'') Wype}nić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji'
'') opis musi być spójny z harmonogtamem i irosztorysem. W przypadku oferty wspó]nej należy wskazac
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania pubIicznego między składającymi ofenę wspólną.
'3)W harmonogramie należy podać tetminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnvch działań oraz liczbowe
określenie skali działań planowanych pIZy realizacji zadania publicznego (tzn. miar ade](watnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adr'esatów).
'n) Opis zgodny z kosztorvsem.
lo)
NuluŹy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego ' CZy będą tfwałe oIaZ w jakim stopniu realizacj"l
zadania przyczyni się do mzwiąZania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
'6)NaleŹy uwzględnić Wszystkie planowane koszty, r,v szczególności zakupu us}ug, zakupu rzeczl', wynagrodzeń.
r7)
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
13)NaleŹy wpisać koszty bezpośrcdnio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
")W przypadku ofefty Wspólnej kolejni oferenci dr:łączają do tabeli informację o svr'oich kosztach.
'n) Na]eż1, wpisać koszty ZwiąZane Z obslugą i administracją realizowanego zadania, które związ-arte są
z wykonywanien działari o cbarakterze administfac nym, nadzorczym i kontrolnym, w rym obsługą finansową
i prawną projektu.
' umoźliwia Zawarcie w umowie postanowienia, o któt1m mowa w $ 16 ramowego
':'] Wypełnienie fakLlltatywne
WZoru umowyJ stanowiącego załącznik nr 2 do lozporządzenia Ministra Pracy i Po]ityki Społecznej z dnia z 15
grudnia 2010 ]'. w sprawie wzoru oferty j famowego wzolu umotvy dotyczących realizacji zadanja publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy .iedynie oferty wspierania realizacji zadania
publicznego.
") [nfornracje o kwaIifikacjach osób, które będą zatrudnione prz}r realiZacji zadania pub[icznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej naleŹy prz1porządkować zasoby kadrowe do
dysponującvch nimi oferentów.
") Np. ]okul, sprzęt, materiały' W przypaclku oferty wspólnej należy przypor.ządkować zasoby rzeczowe clo
dysponujących nimi of elentóu,'
") odpis musi być zgodny z aktualnynr stanem faktycznym i PEWnym, niezależnie od tego. kiedy został
wydanl''ż5)

Wypełnia organ administracji publiczne.]'

t0

Identyfikator wydrukur

RS/303396/4/20151005123335
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CENTMLNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAIoWY REJESTR sĄDowY
Stan na dzień 05.10.2015 godz. 12|33:35

Numer KRS: 0000303396
Informa€ja odpowiadająca odPisowi aktualnemu
z REJESTRU sTowARzYszEŃ' tNNYcH oRGANrzAcJI sPoŁEczNYcH I zAWoDoWYcH'
FUNDACJI oRAz sAMoDzIELNYcH PUBLIczNYcH ZAKŁADóW oPIEKI zDRoWoTNEJ

PoDMIoT NIEWPISANY Do REJESTRU PRzEDsIĘBIoRców
Data rejestracji W Kląowym RejestrŻe sądowym

09.04.2008

Ostatniwpis

Numer wpisu

4

Sygnatura akt

GD.VII NS-REi,KRS/3941/12l814

oznaczenie sądu

s4o aa:ol'tow coaŃsx-pórnoc w conŃsru, VII WYDZIAŁ GosPoDARczY KRAJoWEGo

Data dokonania wpisu

29.03.2012

REJESTRU SĄDoWEGo

Dział 1
Rubryka 1- Dane podmiotu
1'oŻnaczenie f odzaju oroanizacji

STOWARZYSZE

2,Numer REGON/NIP

REGONi 220754869, NIPi 5792188179

3

WlELKA KoNFMTERNIA ZACNEGo JADŁA,NAPITKU I RĘKoDZIEŁA

'NaŻWa

NI E

4'Dane o Wcześnieisżej rejeskacji

s'czy podmiot posiada status organiŻacji

NIE

pożytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba iadres podmiotu
l.Sledziba

kraj POLSKA, woj. POI'.IORSKIE, powiat SZTUIvISKI, gmina SZTLJl"1, miejsc. PARPARY

2.Adres

ul.

--,

nr 28

A, ok' _', miejsc' PARPARY, kod 82-400, pocŻta SZTUM, kraj PoLSKA

3.Adres pocŻty elektrcnic.nej

3 - Jednostki terenowe lub oddziaĘ
Brak

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1'lnformacja o sporŻądzeniu l!b zmianie
statutu

1

08.03.2008

R.
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Rubryka 5
l'czas,

na jaki została

utwoąona

iNIEozNAczoNY

organizacja

Rubryka 6 - sposób powstania
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

l.Nazwisko / Nazwa lub flrma

LUTEREK

2.Imiona

Bo6USŁAWA TERESA

3.NumeT PESEVREGON

57100205884

4.Nurner KRS

2

l,Nazwisko / Nazwa lub firma

Ć/RANoWIcZ

2.lmiona

WITOLD CEZARY

3,NumeT PESE!REGON

530810017s2

4.Numer KRS

8 _ organ sprawujący nadzór

Dział 2
Rubryka
l,Nazwa organu uprawnionego do

1

- Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

ZARŻĄD

reprezentowania podmiotu
2.sposób

rep

rezentacji podmiotu

oŚWIADCŻENIA WoLI W I[4IENIU sToWARZYsZelln
TYN4 KANCLERZ,

Podrubryka

1

Dane osób wchodzących w skład organu
1

l.Nazwisko / Nazwa lub fi.ma

CYRANOWICZ

2'Ińiona

WITOLD CEZARY

3,NumeT PESEVREGON

53081001752

4,Numer KRS

2

5.Funkcja W organie reprezentuiącym

KANCLERZ PREZESZARZĄDU

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

KLIN4EK

2,Irniona

ROBERT ALEKSANDER

3.Numer PESEVREGON

77021945\31

4,Numer KRS

3

5'Funkcja w organie reprezentującym

cŻŁoNEK ŻARZĄDU

l,Nazwisko / Nazwa lub firma

BI]BER BI]BROWTECKA

srrłołowócl cztollxów złnz4ou, w
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2,lmiona

DAGMARA ANETA

3,Numer PESEUREGON

75053013624

4,Numer KRS
5.Funkcja w ofganie repfezentującym

cZŁoNEK ZAMĄDU - SKARBNIK

Rubryka2-Organnadzoru
L

l.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka

1

Dane osób Wchodzących w skład organu
1

LNazwisko / Nazwa lub firma

sZPUłA

2.Imiona

14IRoSŁAWA

3,Numer PESEVREGON

57050711569

STANI*IWA

4.Numer KRS

2

1'Nał^lisko / Nazwa |ub firma

BRACUKO

2,Imiona

LUDWIK ADAN4

3.Numer PESEVREGON

59041210473

4.Numer KRS

3

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOPROWSKI

2.Imiona

HENRYK

3.NumeT PESEVREGON

501r211299s

4.Numer KRS

Rubrvka 3
Brak wpisów

Dział 3

1

- Nie dotvcŻV

Brak wpisów

Rubryka2-Niedotyczy
Bra k

1.celdziałania

1, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I POPUTARYZOWANIE

WIEDZY HISTORYCZNEJ ZE

szczecÓLt'lylł UWzGLĘDNIENIEM śnronlowlrcza;
2' WSPIEMNIE PRoNlocJl LoKALNYCH złsoeów l PRZEDSIĘWZIĘc TURYsTYcZNYCH, zwłAszczA
ZWIĄŻANYCH z TURYSTYKĄ WIEJSKĄ;
3' PIELĘGNoWANIE I UPoWsZEcHNIANIE REGIoNALNYCH TMDYCJI KULINARNYCH, WsP]ERANIE
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RoLNICTWA EKoLoGIcZNEGo I BIoDYNAl4lczNEJ UPMWY RośLIN, PRoPAGoWANIE ZYWNosct
EKoLoG]cZNE], WIEDZY NA TEMAT PsZcZELARSTWA, ZIoŁoLECZNICTWA;

4' l'JPoWsZEcHNIANIE WIEDZY o N.lEToDACH WYTWARZANIA NALEWEK Il4IoDóW PITNYCH, W1N
GRoNoWYcH, oWocoWYcH I PIWA oRAz DZIAŁANIE NA RŻECZ LIBEMLIZACJI PRZEPISóW
PMWNYCH DoTYcZĄc/cH PRoDUKcJI I oBRoTU WYRoBAI4I ALKoHoLoWYtqI DoT. N4AŁYCH
WYTWóRcóW;
5' WSPIERANIE TRADYC/INEGo RĘKoDZIEŁA;
6'PoPULARYZAC]A WIEDzY NT, ZDRoWEGo STYLU łcIA, JAKoścI I WARTośCIPRoDUfioW
sPoŻYWcZYcH, ALTERNATYWNYCH DIETACH I FILoZoFtAcH oDłW]ANIA;
7' DZIAŁANIA NA RzEcZ EKoLoGII I ocHRoNY ZWIERZĄI RoZWoJU WsPótNoT 1sPoŁEcZNoscI
LOKALNYCJ., OCHRONA ORAW <O\SLJIVFN.OW;

8' PRol.łocJA ZRóWNoWAZoNEGo RoZWoJU, PRoNloc]A WoLoNTARIATU'

5 - Informacja o dniu kończącym rok

Brak

Dział 4

Rubryka

1

- Zaleqłości

Brak

Rubryka 2 Brak wpisów

Rubryka 3 - ]nformacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu W prŻedmiocie ogłoszenia upadłości,o
oddaleniu Wniosku o ogłoszenie upadłościz uwagi na fakt, że majątek niewYpłacalnego dłużnika nie Wystarcza na
zaspokojenie kosztóW
Brak

Rubryka 4 - Umozenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
Brak wpisów

Dział 5
1- Kurator
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Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązan iu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 4

_

Informacja o połączeniu lub podzial€
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu
Brak WDisóW

6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak woisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności
Brak wpisów

data soorządzeria Wydtuku 05'

lo'20r5

adres strony internetowej, na której są dostępne jnformacje z rejestrui httpsi//ems'ms'gov'pl

