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UMOWA oso NR 1,7 12015

o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony rwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego

zawartaw dniu 3I.12.20I4r. pomiędzy GminąMiasto Pruszkow z siedzibą
w Pruszkowrc przy ul. Kraszewskiego 14116, reprezentowanąprzez ;

Prezydenta Miasta Pruszkowa - mgr Jana Starryńskiego
zw aną dalej " Zle ceni o dawc ą"

a: Pruszkowskim Stowarzyszeniem naRzecz Zwierząt zsiedzlbą w Pruszkowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 72185, 05-800 Pruszków, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000468897 NIP: 534-249-ż5-23 reprezentowanym przęz;

1/ Prezesa - Andżelikę Morawską
2l Skarbnika - Dorotę Halawę

bź zwanądalej "Zleceniobiorcą"
w wyniku dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty w drodze konkursu ofert na

podstawie art.I3 ust.l, ust.3 w związku z art, 5 ust.l , ust.2 pkt. 1, ust.4 pkt. 2 oraz art, 16 ust.1

ustawy z dnia24 kwietnia2003 r. o działalności pożl,tku publicznego i o wolontariacie
( tekst j ednolity Dz. U . z 20 I0r., Nr 234 poz.I 53 6 ze zmlanam|), zostńa za,warta rrmowa o
wsparcie realizacji zadaniapublicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ,

wolno żyjącym kotom oraz zapobiegania bezdomności zwterząt we współpraay ze Strażą Miejską
w Pruszkowie ,LecznicąWeterynaryjnąoraz Schroniskiem dla zwierząt, zwana dalej ,,Umową''
o następującej treści :

§1
Przedmiot Umowy

1 . Zleceniodawca zleca Zleceniobi orcy realizację zadania publiczne go z zahesu ekologii
i ochrony zwterząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, wolno żyjącym kotom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
we współp racy ze Strażą Miej ską w Pruszkowie, Lecznicą We terynaryjną oraz
Schroniskiem dla zwierz{ - określonym szczegołowo w ofercie złożonĄ w dniu
I L I 2,20 I 4r. z uw zg\ędni eni ę m aktualizacji op i su p o szcze góIny ch dziaLań ko s zto ry su
zwane go dalej,,zadaniem publi cznym" .

2, Zleceniobiorca zobowiązltJę się wykonaó zadanię w zakresie i na warunkach określonych
w niniejszej umowie.

3, Wykonanie umowy nastąpi z chwilązaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 9 ust.1

4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych dzińań o których mowa w ust.1 stanowią
zńączniki do niniejszej umowy.

§2
Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin real'izacjt zadania publicznego ustala się od dnia 11.01.2015r.
do dnia 3I.I2.20I5r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonaó zadatię publiczne zgodnie z ofertą z

uwz gl ędnieniem aktualizacj i opisu p o szcze golny ch dzińań ko sztorysu.
3. Zleceniobiorca zobowiązvJe się do wykorzystaniaprzekazanej dotacji zgodnie z celem

na jaki jąuzyskał i na warunkach określonych niniejsząumową, Dotyczy to takżę
ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie mozna było
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przęwidziec przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowYch od

przekazany"ipir"rZleceniodawcę środków któręnalęży wykorzystaćwYłącznie na

r e a|izacj ę zadania publ i czne g o .

4. Zlecęniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ZleceniodawcY

o fakci e uzy skani a do fi nans ow ania zadania z inrry ch źr ó deŁ.

§3

Wysokośó dotacji w całkowitym koszcię zadania
1. Zlęcęniodawcazńowiązuje się do przekazanianarealizacjęzadaniapublicznego kwotY

dotacji w wysokoś ci 12Ó ooo ,ł (słównie : sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek

baŃÓwy Zieceniobiorcy, ff rachuŃu: 11 2030 0045 1110 0000 0ż781770
ż. Kwota dotacji o której mowa w §3 ust.1 przekazywana będzie na w/w rachunek

Zleceniobiorcy w cźerech kwartalnych transzach po 30 000 zł każdatransza w terminie

do 14 dni od Óaty zatwierdzęnia sprawozdań cześciowychńożonychprzez Zleceniobiorcę

w siedzibię Zl ec enio dawcy. Pierwsz a tr ansza zo stanie ptzekazana na rachunek

zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Z|ecęniodawca oświadcza, że jest jedynym posiadaczęmwskazanego w ust. 1 rachunku

baŃowego i zobowtryuje sę do utrzymania wskazanego powyzej rachunku nie krocej niz

do chwili dokonania ostatecznychrozliczeń zę Z|ęceniodawcą wynikającYch z umowY.

4. Zleceniobiorcazobowiązuje się doprzekazania na realizaĄęzadarlia Środków

finansowych własnych w wysokości: 18 209,00 zl ( słownie : osiemnaŚcie tYsięcY

dwieście dziewięć złotych)
5. Zleceniobiorca zobowiązujesię doprzekazania na realizacjęzadaniawkładuosobowego

wycenionego na kwotę it sz0,0O zł ( słownie : jedenaście tysięcy pięćset dwadzieŚcia

złotych )
6. Całiowity koszt zadania publicznego stanowi sumę dotacji , środków własnYch oraz

wkładu osobowego o któ§ch mowa w ust.l, 4 i 5 i wynosi I49 729,00 zł
(słownie: sto cztęńzięści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewieĆ złotYch)

7. Koszty narea]izacjęzadaniamogąbyć ponoszone ptzęzZleceniobiorcę od dnia okreŚlonego

w § 2 ust.l niniejszej umowy jako dzień rozpoczęciareaIizacjizadanta.

§4

Procentowy udział dotacii w kosztach zadania publicznego

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachowaó procentowy udział dotacji ,o którYm mowa w

ust.2 w całkowitych kosztach zadaniapublicznego, o których mowa w § 3 ust.6.

2. procentowy udziałdotacji w całkowitych kosztachzadaniapublicznego wynosi nie więcej

niż 80,14 yo

§5

Dokumentacja finansowo - księgowa i ewidencja księgowa
1. Zleceniobiorca jest zobowtązany do prowadzęniawyodrębnionej dokumentacji finansowo -

księgowej zadaniapublicznego i ewidencji księgowej zadaniapublicznego, zgodnie z

zasadamiwynikającymi z ustawy z dnia}9 września 1994 r, o rachunkowoŚci
(Dz. U. z zótlr. poz.330 ), w sposób umozliwiający identyfikację poszczegoLnych operacji

księgowych.
2. Zlecęniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji zwtązanĄ zrealtzailą
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zadaniapublicznego przez 5lń,Iicząc od początku roku następującego po roku, w którym
Zleceniobiorcarealizowałzadutiepubliczne.

§6
Obowiązki informacyjne Zleceniobiorc),

1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze
środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacjanaten temat powinna sięzna\eźćwe
wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniachoraz
wy stąpieniach pub l i c znych dotyc zący ch r ę alizow ane go zadania pub li c zne go.

2, Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia logo Zlęceniodawcy we wszystkich
materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących
ręalizowanego zadanta oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości
innych oznaczen, w sposób zapewniający jego dobrą widocznośó.

§7

.* Uprawnienia informac)łne Zleceniodawc},
Zleceniobiorca upowazniaZleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie,
radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacj achnazry oraz adresu Zleceniobiorcy przedmiotu
i celu na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.

§8

Kontrola zadania publiczne go
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadaniapublicznego ptzęz

ZleceniobioIcę, w tym wydatkowania przekazanej kwoty dotacji oraz środków ,o których
mowa w § 3 ust. 4 i ust.5 .Kontrola moze być przeprowadzonaw toku realizacji zadania
publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 5

ust.2.
2. Zlecenioborca zobowiązany jest do składania sprawox,dań częściowych z wykonania

zadania publicznego o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

3. W ramach kontroli , o której mowa w ust.1 ,osoby upowżnionę przęz Zleceniodawcęv 
mogąbadać dokumenty i inne nośniki informacji, ktOre ma;ąlub mogąmiec znaczęnie dla
oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądaó udzielenia ustnie lub na piśmie
informacji dotyczących wykonaniazadaniapublicznego. Zleceniobiorca nażądanie
kontrolującego jest zobowtryany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji orazudzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonymprzęz
kontrolującego.

4. Prawokontroli przysługujeosobomupowaznionymprzez Zleceniodawcę zarównow
siedzibię Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realtzacji zadaniapublicznego.

5. O wynikach kontroli ,o której mowa w ust.1 ,Zlecentodawca poinformuje Zleceniobiorcę,
aw przypadku stwierdzenia nieprawidłowościprzekaże mu wnioski i zalecenia mające na
celu ich usuniecie.

6. Zleceniobiorca jest zobowtązany w terminie nie dłuższymntż 14 dni od dnia otrzymania
wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5 ,do ich wykonania i powiadomienia o tym
Zleceniodawcy.

7. Warunkiem przekazania kolejnej transly dotacji na konto Zleceniobiorcy będzie
p rawidłowe ro zliczenieś ro dków wy datkowanych z poprze dn iej transly.
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§9

Obowiazki sprawozdawcze Zleceniobiorc}z
1. Sprawozdania cześciowę orM sprawozdanie końcowe z wykonaniazadaniapublicznego

powinno zostac sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru stanowiącego załączntk
nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferly i ramowego wykonania tego zadanta (Dz. U . z 2011r. Nr 6 ,
poz.25 ) w terminie do l5 dnia miesiącu następującego po zakończeniu każdego
kwartału ,a sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od zakończeniaręalizacji zadania
publicznego, o którym mowa w § 2 ust 1.

2. Jężeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu zrealizacjt zadanta
publicznego nie jest równy zkosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to
uznĄe się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej
niż 50ń.

3. Obowiązek o którym mowa w § 4 ust.1 uwaza się za zachowany, jeżeli procentowy udziń
dotacji ,o którym mowa w § 4 ust. 2 w całkowitym koszcie zadaniapublicznego dotacji nie
zwiększy się o więcej niż 5 oń.

4. Przel<roczęnie limitów o których mowa w ust. 2 i3 uwuża się za pobranie dotacji w
nadmiernej wysokości.

5. Zlęceniodawaama prawo żądac, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdaniao którym mowa w ust.1

6. W przypadkuntezŁożenia sprawozdania o którym mowa w ust.1 ,Zleceniodawcawzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do jego złożenia.

] , Niezastosowanie się do wezwania moze być podstawą odstąpienia od umowy przez
Zleceniodawcę.

8. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne zudzięIęniemZleceniodawcy
prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych
i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

9. Zlęceniodawca ma prawo żądać , aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedłożył
oryginały faktur i inne dowody księgowe lub dokumenty nieksięgowe ( np. dotyczące
rozllczęnia czasu pracy wolontariuszy) ,wykazarle w sprawozdaniu , w celu kontroli i

potwierdzenia wysokości pokryty ch przez Zleceniobiorcę wydatków.
10. W przypadku stwierdzeniaprzezZlęcęniodawcę omyłek, nieprawidłowości i braków w

przekazanych sprawozdaniach, Zleceniobiorca zobowiąztłJę się do przesłania
skorygowanych sprawo zdań w termini e W znaczonym pr zez Zleceni o dawcę.

§10

Zwrot środków finansow}ich
1. Przekazane środki finansowe z dotailt,określone w § 3 ust.1 Zleceniobiorcajest

zobowiązany wykorzystaó do dnia zakończeniarealizacjizadaniapublicznego, nie póżniej
jednak niZ do dnia zakończeniarealizaĄi zadaniapublicznego, o którym mowa w § 2 ust.1.
Kwotę dotacji nie wykorzystaną w terminie , Zlecentobiorca jest zobowiązarty zwróció w
terminie 30 dni od dnia zakończęniarea|izacji zadaniapublicznego , o którym mowa
w § 2 ust.l.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o
numerze 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098.

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust.1
naliczanę są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i
przekazywane na rachunek baŃowy Zleceniodawcy .

4. Niewykorzystane przychody i odsętki bankowę odprzyznanej dotacji ,podlegajązwrotowi



/

na rachunek baŃowy Zleceniodawcy na zasad,ach określonych w ust. 1-3.5, Od kwotY dotacji Pobranej w nadmiemej wysokości, o której mowa w § 10 ust.4 naliczane
są odsetki zgodnie z PrzePisami o finansac}r publicznych w wysokości określonej jak dla
zale gło Ści Podatkowy ch i przekazywane na rachunek baŃowy Zle ceniodawcy,

§ 11

Rozwiąanie umowy
1, Umowa moŻębYc rozwiązananamocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia

okolicznoŚ ci , za które Strony nie ponosŹą odpowiedzialności, u łto.. uniemozliwiają
wykonywanie umowy.

2, W PrzYPadkurozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwtotśrodków
finansowych Strony określą w protokole.

3, Zleceniobiorcamożę odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku
wystąpienia oko liczno ści uniemo żliw iaj ący ch wykonanie umowy.4, Zleceniobiorca moŻe odstąpiĆ od umowy , jeżeli Zleceniodawca nie przekuże kwoty dotacji
w terminie okreŚlonym w umowie , nie póŻniej niz do dnia przekazłnia dotacji .5, Umowa moŻebYc rozwiązanaprzezZleceniodawcę ze skut'kiem natychmiastowym
w przypadku:
1/ wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przęznaczeniem
2/ Nieterminowego otaz nienależytego wykonywania umowy, w szczegolności zmniejszenia
zakresu rzęczow ego r ealizow anego zadania

3lPuekazaniaPrzezZleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej,mimo że nieprzewiduj e tego niniej s za umowa
4/ NiePrzedłożetia PI^ęZ Zleceniobiorcę sprawo zdaniaz wykonan ia zadaniaw terminie i na

zasadach określonych w niniejszej umowie
5/ OdmowY Poddania sięptzezZlecóniobiorcę kontroli albo niedoprow adzeniaptzez

Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
6, Zleceniodawca rozwiązując umowę określi kwotę dotacji podle§ającązwrotowi w wyniku

stwierdzenia okolicznoŚci, o których mowa w ust.5 wraz z odsetkań w wysokości
okreŚlonej jak dla zaległości podatkowych, nałiczanymi od dniaprzekazania dotacji, terminjej zwrotu oraznazwęi numer rachunku baŃowego, na który nńezy dokonać wpłaty.7,W PrzYPadku nieuiszczęniaw terminie określon/rnw ust.6 kwoty dotacji podlegającej
zwrotowi wraz Z odsetkami, od kwoty tej naliczasię odsetki w wysokoś.i Ór...sńn.j iur.dla zaległoŚci Podatko!\Tch począwszy ol dniu nastipującego po upływie terminu zwrotu

dotacji, określonego w ust.6.

§12

1]::.:l!9:1cazoboyiązujesiędo,i",@zrealizacjązadaniaTZęazy, l l rżL qJ w JIY \rU I Ię LU ! w illllid Zw ],'Ęany c n Z reallzacJą
zakupionych na swoją rzęcz zę środków pochodząc yół, ,'aotuą, prr"r'oi
dokonania ich zakupu.

tprzęz okres 5 lat od dni

2, 7,,waznYchPtZYczYn Strony mogą zawrzecaneks do niniejszej umowy, zezwalający na
zbYcie rzeczY Przed upływem teiminu, o którym mowa w ust.l, pod waruŃiem ,zeZleceniobiorca zobowiąe się przeznaczye Sróan pozyskane ze zbyciarzęczy narealizację
celów statutowych.
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§13
Forma pisemna oświadczeń

1, Wszelkie zmianY, uzuPełnienia i oświadczeniaskładane w związkuzniniejsząumową
wymagająpod rygorem niewazności zawarciaw formie pisemnej aneksu.2, Wszelkie wątPliwoŚci związane zrealizacjąniniejszej umowy rvyjaśniane będąw formie
pisemnej.

§14

1, Zleceniobiorca Ponosi v,ryłącznąodpowiedzialność wobec osób trzeci ch za szkodv powstałe
w zw iązku z rcalizacj ą zadania pub l i czne g o.

2, W zakresie związanym zrealizacjązadaniapublicznego, w tym z gromadzeniem,
Przetwatzaniem i Przekazywaniem danych osobowycń, atakżewp"rowadzaniem ich do
sYstemów informatYcznYch,Zlecęniobiorca odbiera stosowne oświadczenia osób, których te
dane dotYczą zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowyc'h
(Dz. U. z2002t. Nr 101, poz,926, ze zm.).

§15

postanowienia końcowe
1, W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia23 kwietnia 1964r.-

Kodeks cYwilnY.(Dz .U. Nr 16,poz.93, ze Źm) Óiaz ustawy z dnia27 sierpnia1119 r,

_ o finansach publicznych (Dz. IJ. Z 20I3r.. por.8SS ze zm.)
2, Ewentualne SPorY Powstałe w związku z ziwarcięmi wykonywaniem niniejszej umowy

StronY będą starałY się rozstrzyga.ć polubownie. W przypadku braku porozumiania spór
zostanie PoddanY Podtozstrzygnięcie właściwego Źe wŹględuna siedzibę Zleceniodawcy
sądu powszechnego.

3, Umowa niniejsza została sPorządzona w 3 jednobrzmiących egzernplarzach,2 egzemplarze
dla zle c ęnio dawcy, j e den e gzemplar z dla zle c ęnio bi o rcy.

Zlęceni

MIA§TA

Wca:
)ENT zleceniobiorca:
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Data i miejsce złożenia ofeĘ
(wypełnia organ administracj i publicznej )

OFERTA/OFERTA WSPOLNA')

ORGANIZA CJI P)ZARZĄDOWEJ(_YCH)/PoDMIOTU(-oW), o KToRYM(_YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. o DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz.U.z20l0 r. Nr234, poz, l536)l),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta na wsparcie przez organizacje pozarządowe i innę uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego ( podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku
publicmego i o wolontariacie) zadania publicznego realizowanego w 2015r. polegającego na zapewnieniu opieki

bezdomnym zwierzętom, wolnozyjącym kotom orazzapobieganie bezdomnościzwierząt we wspóĘracy ze
Strazą Miejska w Pruszkowie,Lecznicą Weterynaryjną oraz schroniskiem dlazwierząt,

(rodzaj zadania publicmego 2))

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolno zyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
przez wspieranie działatt zapobiegającym bezdomn ości zwierząt na terenie miasta Pruszkowa.

(tytuł zadania publicmego)

w okresię od l 1.01.20l 5r do 31.12.2015r

W FoRMIE
POWIEMENIA REALIZACJI ZADANIA/

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Prezydenta Miasta Pruszkowa

(organ administracj i publ icznei)

składana na podstawie przepisdw działu II rozdziału 2 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta / oferentów l)'3)

1) naz\ł,ta,. .

Pruszkowskie Stowarzyszen ie na rzecz Zwierząt..

2) forma prawna; a)

(X)stowarzyszenie ( )fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka orgańzacyjna

( )spółdzielniasocjalna ( )inna
3) numęr w Kr{owym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji;5)

KRS 0000468897

4) data wpisu, rejestracji lub utworzęnia:6)

5) nr NIP: 534-249-25-23 . nr REGON: nie dotyczy.

6) adres:

miejscowość: Pruszków Aleja Wojska Polskiego 72186.

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:1) . nie doĘczy

gmina: Pruszków. powiat:8) Pruszkowski

wojewódźwo: Mazowieckie

kod pocźowy;05-800. polńa: Pruszków

7) tel..:730-462-122,733-700-252 faks: niedotyczy

e-mail: kontakt@psnrz.org.pl http://psnrz.org.pl

8) numęr rachunku bankowego; l l 2030 0045 1 1 l0 0000 0218 l770
nazwa banku: Bank BGZ

9) nazwiska, imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a) Morawska Andże|ika - Prezes

b) Dorota Halawa - skarbnik

l0) nazwa, adres i tęlefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonując ej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

nie dotyczy

ll) osoba uPoważniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeĘ {imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Dorota Halawa - Tel: 661 -577 -87 0

Andzelika Morawska - Tel: 609-402-503

l2) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pozytku publicznego

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

- zapob iegani e r omlnażania zw ier ząt

- czipowanie zwierząt i wprowadzanie danych do ewidencji w celu ich identyfikacji,
- wsPieranie i wsPomaganie działalnoŚci i rozwoju młodzieĘ idzięci poprzezedukacje iorganizowanie spotkań
w szkołach i przedszkolach,

- Wspomaganie i edukacja i motYwowanie społeczeństwa dla polepszenia waruŃów dotyczących zachowania



czystości terenów zielonych, na tęrenie miasta Pruszkowa i okolic,

- promocja wolontariatu

- organizowanie spacerów i spotkań z mięszkańcami miasta Pruszkowa w celu propagowania adopcji zwierząt

bezdomnych

l3) jeżeli ofęrent) prowadzi działalnośc gospodarcą:

a) numer wpisu do Ęestru przedsiębiorców - nie dotyczy

b) przedmiot działa|ności gospodarczej:

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publiczneI wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej'0)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1, Krótka charakterystyka zadania publicznego

- zapewnienie czasowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w punt<cie aaopcy;rryn1

- leczenie chorych zwierząt w wybranych lecznicach weterynaryjnych przed skierowaniem ich do adopcji,

- ograniczenie populacji wolnoĄjacych kotów poprzęz zgłaszanie potrzeby ich kastracji i sterylizacji

inspektorowi wydziału ochrony Środowiska urzędu Miejskiego w pruszkowie;

- wsPÓłPraca z Gminą Pruszków, Strażą Miejską w Pruszkowie orazorganizacjami zajmującymi się opieką nad

wolnoĄjącymi kotami w zakresie ich leczenia i dokarmiania;

- wsPÓĘraca z Gminą Pruszków, Strażą Miejską w Pruszkowie oraz organizacjami zajmującymi się opieka nad
wolnozYjącYmi kotami w zakresie kontroli karmicielek wolnozyjących kotów z terenu miasta pruszkowa oraz
wydawanie karmy zakupionej przezGminę zarejestrowanym karmicielkom.

- wsPÓĘraca z Gminą Pruszków, Strazą Miejską w Pruszkowie oraz |ecznicami Weterynaryjnymi na terenie
Miasta Pruszkowa w zakresie znakowania (tzw. czipowania) psów.

- Prowadzenie Ścisłej dokumentacjiwrazzę zdjęciami, kazdego zwierzęciaprzebywającego pod czasową
oPieką ( data PrzYjęcia zwierzęcia opisy zabiegów kastracji, sterylizacji lub innych zabiegów ratujących Ęcie),
ze szczegolnym określeniem dalszego ich losu i miejsca pobytu.

- Poszukiwanie do§chczasowYch oraz nowych właścicieli dla bezdomny ch zwierząt poprzezprzeprowadzanie
kaPani informacYjnej w dostęPnych środkach przekazu( strona internetowa , portale społecznościowe, festyny,
spotkania edukacyjne w szkołach)

- Prowadzenie Prry udziale GminY działań edukacyjnych m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad 'mvierzętaml a takŻe humanitarnego ich traktowania, propagowania steryl izacji ikastracji zwierząt oraz ich



czipow ania, a takżę adopcji zwierząt bezdomrrycń.

- składanie w formie tabelarycznej do 10 dnia kazdego miesiąca w czasie trwania umowy wsparcie zadania

Publicznego z zakresu nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt sprawozdań z
wykonywanych zadań z określeniem zakresu, terminu oraz kosźów realizacji.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania
oraz skutków

zadania publicznego, opis ich przyczyn

Stowarzyszenie wnioskuję o dofinansowanie ,

- zakuPu karmY suchej i mokrej, w celu zapewnienia prawidłowej dieĘ zwierząt przebywających punkcie
adopcyjnym do czasu przekazania ich do adopcji,

- Pokrycia kosŹÓw lęczenia bezdomnych zwierząt, przekraczające dorażnąpomoc weterynaryjną objętą umową
PomiędzY Gminą Pruszków, aLecznicą Weterynaryjn ą zktórąGmina ma podpisana umowę na 20 l5r,
- Pokrycie kosztów sPrawowania oPieki nad zwierzętami w trakcie ich rekonwalescencji po odbytym leczeniu a
przed skierowaniem ich do adopc.ii,

- pokrycia kosztów czipowania zwierząt

- Pokrycie kosztów związanYch z zatrudnieniem opiekunów w celu zapewnienia stałej 24 godzinnej opieki w
puŃcie adopcyjnym nad bezdomnymi zwierzętami przed skierowanięm ich do adopcji,
- inne koszĘ bezPoŚrednio związane zrealizacjązadanlapublicznego m.in.:, zakupu obrozy przeciw pchelnych
i Przeciw kleszczowYch dla Psów przebywających pod opieką stowarzyszenia w celu profilaktyki ochrony
zdrowia i zapobieganiu chorób odkleszczowych, smyczy, szelek, i obrozy dla psów.
- Pokrycia kosztów organizowania konkursów ekologicznych z zakresu objętym konkursem

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

- Osoby zainteresowane adopcja zwierząt

- właściciele zwierząt

- zwierzęta bezdomne orazkoly wolno zyjące

- opiekunowie społeczni kotów wolno Ąjących

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji, potrzeb
w szczególności ze wskazaniom, w jaki sposób przyczyni
zadania||)

zw iązany ch z r ealizacją zad,ania pub licznego,

się to do podwyższenia standardu realizac.ii

Systemafycznie wzrastająca nu t"

zaPewnienia czasowej oPieki nad Porzuconymi zwierzętami przedprzekazanięmich do adopcj i ,poprzez
zaPewnienie im odPowiednich warunków bytowych oraz opieki weterynaryjn ej związanejz ich leczeniem.
Zadanię ma równieŻ na celu zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt poprzęzograniczenie ich populacji za
Pomocą zabiegów kastracji i sterYlizacji oraz identyfftacji elektron icmej wrazz wpisaniem ich do bazy, co
ułatwia odnalezienie ich właścicie la, zanim trafią do schroniska.
PoPrzez nalezYte działanie w ramach zadaniapublicmego ograniczonazostanie skala występowania zjawiska
bęzdomności zw ierząt oraz nadm iernego ich przyrostu.'



Informacja, czY w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymal/otrzymalil) dotację
na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostałY dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowan ia, oraz daĘ otrzymania dotacjill)

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie otrzymało n/w dofinansowania in

1."Mały Grand" tytułem zakupu mikroczipów, cąltników do mikroczipow, klatki kenelowej, transportera dla
kotów w okresie od 04.12.2013r do 3 1.12.2013r na podstawie umowy nr ll2ll20l3 zawartej z Gminą Miasto
Pruszków w dniu 28.11.20l3r. - dotację rozliczono zgodnie zzapisami umowy.

2.,,MaĘ Grand" tYtułem: zakuPu mikroczipów do znakowaniazwierząt,zakupu wyposazenia do ratowania i

ltrzymania zwierząt, zakupu karmy dla bezdomnych psów oraz tymczasowego utrąlmania zwierąt przed
adoPcją w okresie od 05.05.20l 4r do 30.06.20l4r na podstawie umowy OSO nr 48l20l4 zawartejz Gminą
Miasto Pruszków w dniu 28.04.20l4r. - dotację rozliczono zgodnie z zapisamiumowy.

3. Dotacja na zaPewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,wolnozyjącym kotom oraz zapobieganie
bęzdomnoŚci zwierząt we wspóĘracy zeStrażąMiejskąw Pruszkowi e,LecmicąWeterynaryjnąorazze
schroniskiem dla zwierząt w okresie 2l .07 .2014r do 31.12.2014r na podstawie umowy nr oSo nr 78l20l4
zawartej z Gmną Miasto Pruszków w dniu 21.07 .20l4r - w trakcie realizacji zadaniapublicznego do
31.12.20l4r

6. zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizac.ji

Cęlem zadania publicznego jest:

- zmniejszenie Problemu bęzdomności zwierzątpoprzęzograniczenie ich populacji za pomocą zabiegów
kastracji i sterylizacji,

- zaPewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu przekazaniaich do adopcji,
- Podniesienie Świadomości sPołecznej związanej z posiadaniem zwierząt, ich opieką i humanitarnym
traktowan iem zw ier ząt wo ln o zyj ący ch or az prom owan ie czi powan ia i adopcj i zw ier ząt.

Zadanie realizowane będzie na terenię G.in
Lecznicą WeterYnaryjną, Powiatowym Lekarzęm Weterynarii oraz Schroniskiem dla zwierzątw zakresie
zaPewnienia oPieki bezdomnYm zwierzętom oraz zapobiegania ich bęzdomności oraz prowadzenia na terenie
miasta Pruszkowa w Porozumieniu z Gminą Pruszków zapleczasocjalno-bytowego wraz z zapleczem
sanitarnYm i socjalnYm Połozonym przy ul. Południowej w Pruszkowi e dla zwierzątbezdomnych przed
przekazaniem ich do adopcji.

8, opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadaniapublicznegol2)

1. Zapewnienie opieki nad r*i"
2, całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt
3, Podejmowan ię działań interwencyjnych we wspóĘracy ze StrażąMiejską lub policją poprzez

odbieranie PosiadanYch Psów w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o ochronie zwierząt i

sPrawowanie nad nimi oPieki do czasuprzekazaniaichdo adopcji nowym odpowiedzialnym



opiekunom,

4. ZaPewnienie czasowej opieki odłowionym przez Straż Miejską z terenu Gminy, zwierzętom przed

przekazaniem do adopcji |ub do schroniska.

5. WsPÓĘraca z Gminą Pruszków, Strażą Miejską w Pruszkowie orazorganizacjami zajmującymi się

oPieką nad wolnoĄjącymi kotami w zakresie kontroli karmicielęk wolnozyjących kotów z terenu

miasta Pruszkowa oraz wydawanie karmy zakupionej przezGmrrlę zarejestrowanym karmicielkom.

6. ZaPewnienie stałego dostępu do wody pitnej ijedzenia orazstworzenie jak najlepszych warunków

bytowych zw ierząt pr zebyw aj ących pod op ieką stowarzyszen ia.

7. ZaPewnienie pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakażnym zwierząt,

8. Podejmowanie działań przyczyniających się do ograniczenia nadpopulacji zwierzątpoprzęzkastracje i

sterylizacje,

9 . Podejmowanie starań w celu odnalezięnia właścicieli lub opiekunów zagubiony ch zwierząt, ktore
znalazĘ się pod opieką Stowarzyszenia,

1 0. Zapewnienie niezbędnej ilości opiekunów dla zwierząt,

11. Przekazywanię zwierząt osoba zainteręsowanym ich adopcją

12. Prowadzenie rejestru zwierzątwrazzdokumentacją fotograficzną orazkartewidencyjnych zwierząt
oraz d okum entacj i l ekarsko-weterynaryj nej zgodn ie z pr zepisatni,

13. Prowadzenie kampani społecznych w zakresie edukacji dotyczącej zwierząt, ich opieki i

humanitarnego traktowania zwierząt wolno Ąjący ch oraz promowanie czipowania i adopcji zwierząt.
14. WsPÓĘraca z Gminą Pruszków, Strażą Miejską i Policją których statutowym celem działania jest

ochrona zwierząt w celu realizacji przepisów określonych w ustawie zdnia21 sierpnia 1997 r. (Dz.lJ.
1997 Nr 1 1 l poz. 724) o ochronie zwierząt,

l5. Zapewnienie zamieszczenia |ogo Miasta Pruszkowa na :

- zakuPionYch w ramach realizacji zadanla ( plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach
itp,)

- na głównej stronie internetowej oferenta,

oraz Podanie do Publicznej wiadomości, iż zadanie dofinansowane.iest ze środków Miasta pruszkowa

Harmonograml3)

Zadanie publicme rea|izowane w okręsie od l 1.0l .20l5r do 31.12.2Ol5r

Poszczególne działania w zakresie realizowanego
zadania publicznegol4) - Terminy realizacji

poszczegó lny ch dzlałań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny

za działanię w zakresie
realizowanego zadania

i. Zapewnienie opieki nad zwierzętami

bezdomnymi koszry zatrudnięnia

pracowników oraz wolontariat (wologodziny)

2. Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o miejscu

pobytu bezdomnych zwierząt - koszty opłat za

usługi telekomunikacyjne,

Działania o charakterze

ciągłym w okresie od

dnia l1.01.20l5r do

3Ll2.20|5r

pruszkowskie

Stowarzyszenie na rzecz

Zwierząt.



J. Podejmowanie działań interwencyjnych we

współpracy zę Strazą Miejską lub Policją

poprzez odbieranie posiadanych psów w

oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o

ochronie zwierząt i sprawowanie nad nimi

opieki do czasu przekazania ich do adopcji -
koszfy transportu, kosZ zakupu ubrań

ochronnych z logo stowarzyszenia w celu

identyfikacji.

Zapewnienie czasowej opieki odłowionym

przezStraż Miejską z terenu Gminy,

zw ierzętom przed przekazaniem do adopcj i lub

do schroniska- koszty transportu.

WspóĘraca z Gminą Pruszków, Strazą Miejską

w Pruszkowie oraz organizacjami zajmującymi

się opieką nad wolnozyjącymi kotami w

zakresie kontroli karmicielek wolnoĄjących

kotów z terenu miasta pruszkowa oraz

wydawanie karmy zakup ionej przez Gminę

zarejestrowanym karm icielkom.

Zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej i

jedzenia oraz waruŃów bytowych - zakup

karmy.

Zapewnienie pielęgnacji i profilaktyki w

zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt -
zakup obrozy przeciwpchelnych i

przeciwkleszczoweych tabletek na

odrobaczenie, koszty szczepień ochronnych,

Podejmowanie dzialań przyczyniających się do

ograniczenia nadpopulacji zwierząt poprzez

kastracje i sterylizacje - kosay transportu do

leczn icy weterynaryjnej.

Podejmowanie starań w celu odnalezienia

właścicieli lub opiekunów zwierząt, które

znalazĘ się pod opieka Stowarzyszenia -
koszty dotyczące druku ogłoszeń i ulotek,

opłata domeny strony internetowej,

Prowadzenie rejestru zwierząt wraz z
dokumentacja fotograficzną oraz kart

ewidencyjnych zwierząt oraz dokumentacji

l0



lekarsko-weterynaryjnej zgodnie z pr zepisami

ll
zakup aĘkułów biurowych,

Prowadzenie kampani społecznych w zakresie

edukacji doĘczącej zwierząt, ich opieką i

humanitarnym traktowaniem zwierząt wolno

żyjących oraz promowanie czipowania i adopcji

zwierząt- kosży promocji, ogłoszeń i ulotek.

l 0. Za kładane rezu ltaty realizacj i zad,ania pu blicznegols)

PoprzeznaleĘtedziałaniewramachzadaniapublicm

oraz PoPrawa ich stanu zdrowia PoPrzęz ieczenie i dokarmięnię. Ulegnie poprawa byil zwierząt wolno Ąjących
oraz ograniczona zostanie skala wYstępowania zjawiska bezdomności zwierzątoraz nadmiernego przyrostu
populacji zwierząt n terenie Gminy Pruszków.

Iv. ka lku lacj a p rzewidywa nych koszt6wrea l izacji zad,ania p u blicznego
l. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzai kosztówl6)

y
O

o
.O

>'

-y

EN

N

v

a,E
,a
N
o

Koszt
całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia

z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Ztego
z finansowych

środków
własnycĘ

środków z innych
źródeł, w tym
wpłat i opłat

adresatów zadania
publicznegol7)

(w zł)

Kosż
do pokrycia

z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków

i świadczeń
wolontariuszy

(w zł)

I

Koszty merytorycznęlÓ)
po stronie
Stowarzyszenia
l) Wy4lwienie

zwierząt
Z) Pracownicy *

r) Wolontariat **

l) kosźy
weterynaryjne-
leczenie,
szczepienią zabiegi

2000
8760
2304

300

7,50
10,04
5,00

80,00

kg
h
h

szt

l5.000,00
88.000,00
l 1.520,00

24.000,00

12.000,00
88,000,00

0,00

20.000.00

3.000,00
0,00
0,00

4.000,00

0,00
0,00

l 1.520,00

0,00

II

Koszty obsługi 2U)

zadania pubIicznego,
W tym kosźy
administracyjne
po stronie
Stowarzyszenia
t) obsługa

administracyjna
!) telefon

l2
l2

300,00
50_00

m-c 3.600,00
600.00

0,00
0,00

3.600,00
600.00

0,00
0.00

III

inne kosży, w tym
kosży wyposazmia
i promocji po stronie
Stowarzyszenia
l) Zakup smyczy i

niezbędnych
akcesorii do
pielęgnacji zwierząt,

l) Zakup środków



czystoŚci
) Koszty promoc.ji,

ulotek oraz
artykułów biur.

) Koszty transportu

60

l2

l2
2500

ó0,00

60,00

50,00
0,8356

szt

m-c

m-c
km

3,600,00

720,00

600,00
2.089.,00

0,00

0.00

0,00
0,00

3,600

720,00

600,00
2.089,00

0,00

0,00

0,00
0,00

IV Ogółem:
149,729,00 1 20,000,00 l8.209,00 l1.520,00

*PracownicY - Stowarzyszenie planuje zatrudnić n/w pracowników na umowę zlecęnie:

Sędzimir - Bronkowic Mńgorzata, Gonczaronek Marcin, Halawa Patrycja, Czamecki Krzysńof
Praca przez 24 godzl dobę x 365dni : 8760 godzin x 10,0457 zł: 88.000,00zł

**wolontariusze 
-Stowarzyszenie w 2015r zawrze umowy z 8 walontańuszami. Wg zawieranych umów, każdy

z wolontariuszy wykona 6 godzin pracy w tygodniu tj.24 godzx 8osób : 192 godzinx 12 m_cy = 2304 x 5,00:
l |.520,00zl

2. Przewidywane źródła finansowani a zadania publicznego

l Wnioskowana kwota dotacji 120.000,00 zł 80,14%

2 srodki fi nansowę własnel7) 18.209,00zł 12,16Yo

_]
Srodki ftnansowe z innych żódeł ogólem (środki finansowę
wymienione w pkt 3.1-3,3;ll) 0,00 zł 00,00 %

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania pub l iczne go I i)
0,00 zł 00,00%

32

środki finansowe z innych źródeł publicŻnych (w sz..regó|ności
dotacje zbudżetu pańs§ła lub budżetujednostki samoriądu
terylorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy
stru kturalnych )' ')

pozostałe|7)

0,00zł 00,00%

J.J 0.00zł 0,00

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społęczna członków)

Ogółem(środki*.'.nffi
l1.520,00zł 7,70Vo

5
l49.729,00zł 100 %

3. Finansowe środki z innych źródel publicznych2|)

Nazwa organu
adm inistracj i publ icznej

lub innej jednostki sektora
finansów publicmych

kwota środków
(w z})

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków
zo stał(- a) r o zpatr zony (- a)
pozytywnie, czy teznie

został(a) j eszc ze r ozp atr zony

Termin rozpatrzenia-
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złożęnia
niniejszej oferty

TAKNIE



Nie do8czy TAKA,IIE')
Nie dotvczv TAK,NIE'J
Nie dotvczv TAKA.IIE"

v.
l,

Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

Zasoby kadrowe przewidyłane do wykorzystania przy rea|izacji zad,aniapublicznego22)

2. ZasobY rzęczowę oferenta/oferentowl) przewidyrłane do wykorzystania przy rea|izacji zadaniaz3)

Wykorzystan ie przy realizacji zadania:

l. urządzeń, przedmiotów, materiałów tj. klatek, noszy, chwytaków, ię.
2. NieodPłatne wykorzystanie obiektu zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Południow ej 12 wraz z

zapleczem socjalno-bytowym (kontener socjalny, boksy dla psów)

3, DotYchczasowe doświadczeniaw realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazanięm, które

z tych zadan realizowane były we wspóĘracy z administracją publiczną)

Stowarzyszenie wspierało:

- zadania Publicme w ramach tzw. MaĘch Grantów we wspóĘracy z Gminą Pruszków w 2013r.i20I4r
- zadanię Publiczne z zakręsu ekologii ochrony zwierzątoraz ochrony dziedzicś,laprzyrodniczego w 20l4r

Informacja, czy oferent przewiduje

i6 ust. 7 ustawy z dnia

i o wolontariacie

zlęcać ręalizację zadania publicznego w trybie,

24 kwietnia 2003 r. o działalności

o którym mowa w art.

poźytku publicznego

l. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za prowadzenie ka.t zwie.ąr. nłonita c"ectl
2. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny zanadzór karmicie|i kotów wolnoĄjacych: Agnieszka Marks
3. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny zaskładanie comiesięcznych sprawozdań: Dorota Halawa

4. wolontariusze pracujący na umowę ziecenie w ramach umowy wolontarys§cznej,

5. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenię.

6. Członkowie Stowarzvszenia.

Nie dotyczy

Oświadczam(y), że:

l ) ProPonowane zadarie Publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta.

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie olat od adresatów zadania;

3) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia 3l .l2.20t5r

4) w zakresie związanYm Z otwartym konkursem ofer! w tym e gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą,
zloŻyly stosowne oŚwiadczenia zgodnie z ustawa z d,nla 29 sierpnia l9g7 r,
o ochronie danych osobowych (Dz. lJ,z2002 r. Nr l0l, poz.926,zpóżn,zm.);

5) oferent składający nlnleJszą ofertę nle zalega z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne|);

6) dane okreŚlone w częŚci I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencjąl);
7) wszYstkie Podane W ofercie oraz zalącznikach informacje są zgodne z aktualnym smnem prawnym

ifaktycmym,

10



(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu ofęrenta,/oferentów | ))

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego - 5 kart

2, Uwierzytelniona kopia statutu Stowarzyszen ia - 4 karty

3. Oświadczenie- l karta

4. OŚwiadczenię osób uPoważnionych, ze Stowarzyszenie nie dzińa w celu osiągnięcia zysku - l karta.

5. Lista i kontakt do osób, które zajmują się zadaniem. - l kańa,

Niepotrzebne skreśl ić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadan publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
,, o dzialalności pożytku pubIicznego i o woiontariacie.
'' KŻdY z oferentów składającYch ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączająwłaściwe pola.o) Forma Prawna o'.nu'.u-łoi^ę oziaiatnisci'Śi[anaacii por*rąaową, |'oo-io,u, jednostki organizacyjnej określonąna Podstawie obowiązu-jącYch PrzePisów, w szczególności stowarzyszenie'i ńno*;., osoby prawne ijednostki organizacyjnedziała-iące na Podstawie PrzePisów o stosun[u Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej polskiej,

o stosunku Państwa do innYch koŚciołów i związków wyznaniowych or- o g*u.*cjach wolności sumienia i wyznania,jeŻeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działahoŚci pozytń publicznego, ttczniowskie kluby sportowe, ochotnicze
,, :']::: lTiTe oraz inne. Naleźy. zaznączyć odpowiednią formę lub wpisae inną.-, rodac nazwę wlŃciwego rejestru lub ewidencji.o) W zaleźności od tego..wjaki sposób organizacia lub podmiot powstał.' Usledle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypeinienie nieobowiązkowe, Należy wypełnić, jeżeli zadanie
,, 1Y,?'::1:,|loponowane 

do realizacji ma być realizowane w obrębie dane.|jednostki.- NIe w}pełruać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.'J DotYczY oddzialów terenowYch, Placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta, Należy wypełnić, jeśli zadanie mabyć realizowane w obrębie danej jednostki organizaĆyjne.i '

l1

Pośw i adczen ię złożęnia ofertv25)

Adnotacje urzędowę25)



'o) Należy okreŚIiĆ, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa , Dotyczy
tylko oferty wspólnej.

|]) Wypehrić tylko w przypadku ubiegarria się o dofinansowanie inwestycji.
''' OPis musi byĆ spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalęży wskazać dokładny podział

działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofeńę wspólną. 
-

l3) W harmonogramie naleŹy podać terminy ,Órpocrę"ia i zakońózenia poizczegOlnych działań oraz liczbowe określenie
skali działań Planowanych przy realizac.ii zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,

.., np. Iiczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
o) Opis zgodny zkosZorysem.
'" NależY oPisaĆ zakladane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałę orazwjakim stopniu rea|izacjazadaniaprzycryni
._. 

się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki,

|l] \".z} uwzględnić wszystkie pi*o*un. kos ry, wizczególnoSci Żfupu usług, zakupu rzeczy, w7magrodzeń,"' Dotyczy j edyn ie wspieran i a zadania publ icznego.
'o) Nalezy wpisać kosĄ bezpośrednio związwrc z celem realizowanego zadania publiczrego.
'') W Przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączajądo tabel-i informację o swoich kosztach.
") Naleźy wpisać kosay związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które zwięane są z wykonywaniem

działań o charaktęrze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i'prawną projektu.2l) WYPełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § l6 ramowego wzoru
umowY, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l5 grudnia 20l0 r.
w sPrawie wzoru ofeĘ i ramowego Wzoru umowy dotyczących rea|izacji zadania publicznegó oraz wzoru sprawozdania

,,, 
z_w;rkonalia tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadaniapublióznego.

"; Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy ieatizacji zadarńa pńli.^.go, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszY. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporządkować zasoby kadrowe 

-do 
dysponujących nimi

oferentów.
23) NP. lokal, sPrzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących

nimi oferentów.

]|) ,Oanis.musi 
być zgodny zaktualnym starrem faktycmym i prawnym , niezależ,łlięod tego, kiedy został wydany.

"' Wypełnia organ administracji publicznej.

l2


