
URZĄI) MIASTA 
Kędzierzyn-Koźle 

Wydział Ku ltury, Sportu i TuryS't)'ld 
ul. Grzegorza Piramowicza 32 . 

47 -200 Kędzierzyn- Koźle 
tel.77/,40-34-454, fax 77/40·34-453 

KST.525.18.2016 

Kędzierzyn-Koźle, 05.10.2016 L 

Ocena oferty złożonej przez Kędzierzyńsko-Kozielśkie Stowarzyszenie Trzeźwość 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze 

regionalnym realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zgodnie z art. 19a ust~wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

. publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późno zm.) Kędżierzyńsko-

,r---.. Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu złożyło ofertę na 
'-

realizację zadania o charakterze regionalnym określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy' z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa polegającego na organizacji rejsu pod naZwą: Zwiedzanie 

dorzecza Odry zakończone zabawą przy ognisku. 

Złożona oferta spełnia . warunki określone w ' art. 19a ust. 1 tj. wysokość 

dofinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł i termin jego realizacji nie będzie 

dłuższy niż 90 dni. 

Zgodnie z art. 19~ ust. 3 ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na okres 

7 ~i w Biuletynie' Imormacji Publicznej ; na tablicy ogłos~eń w siedzibie Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle oraz na stroni~ internetowej Urzędu. Zgodnie ·z art.19a ust. 4, każdy 

w terminie 7 dni od daty zamieszcze~ia oferty może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej 

na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. ' Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 

Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres: ngo@kedzierzynkozle.pl ' 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu 

Trzeźwość z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przyznając dotację w wysokości 3.400,00 zł 

(słownie: trzy tysiące czterysta złotych zero gro$zy). Jednocześnie wzywam do wskazania 

pumeru konta bankowego, na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja. 

sporządził: Michał Kuś 
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Załączniki do 
Rodziny, Pracy i Po lityki S połecznej 

z dnia ............ .. ..... (poz .... ) 

załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłączn ie w białych pustych polach, zgodn ie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach . 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: "pobieraAie*/n iepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźle 
do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3., Rodzaj zadania publicznego!} Turystyka i Krajoznawstwo 

4. Tytuł zadania publicznego Zwiedzanie dorzecza Odry zakończony zabawą przy ognisku. 

S.Termin realizacji zadania publicznegoZ} 
Data I 03.10.2016 I Data, . I 05.11.2016 
rozpoczęcia zakonczema 

II . Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowęgo lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby t 
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości, stowarzyszenie, 0000076295,47-232 Kędzierzyn-Koź le ul.: Bolesława 

Krzywoustego 2, adres do korespondencji: Sylwia Malinowska ul. Zielona 8/14 47-224 Kędzierzyn-Koźle 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do Sylwia Malinowska 501787523 
składania wyjaśnień dotyczącyc::h oferty (np . . Jolanta Morelowska 697029382 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, mIejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobow ego lub rzeczowego 

Rejs statkiem wycieczkowym po Odrze i jej dopływach, zapoznawanie się z historią zwiedzanych terenów, zabawa 

integracyjna przy ogn isku na przystani w Koźle Rogach. Impreza jest adresowana do członków rodzin dotkn iętych 

problemem alkoholowym ( zwłaszcza dzieci) i ma na celu poprawę relacji w rodzinach, promowanie zdrowego 

sty lu życia, poznawanie okolic i historii naszego regionu i integrację społeczną uczestników. Impreza jest 

planowana dla około 60 osób. W o rganizacji tego zadania biorą udział członkowie za rządu i inni członkowie 

st owarzyszen ia . 

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakres ie zadań okreś lo nych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego l 
Poprawa komunikacji społecznej, utrwalanie trzeźwości i zdrowych zachowań, nawiązywanie relacj i, promowanij 

okolic Kędzierzyna-Koźla jako miejsca relaksu i wypoczynku, poznanie historii regionu przez uczestników. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacji3) finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego 4) 

, (zł) 

Oplata za rejs statkiem 2000 2000 O 
1 

2 
Gorący posiłek 450 450 O 

Oplata dla osoby(wodzirej) prowadzącej zabawy 600 600 O 
3 

Wynajęcie Sali i drzewo na ognisko 350 350 O 
4 

Produkty spożywcze 200 O 200 
5 

Koszty wolontariatu 450 O 450 
6 

Koszty ogółem: 
4050 3400 650 

Oświadczam{-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publ icznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktua lnym stanem prawnym 
i faktycznym; 

4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 

5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

~/~/Q /JJCr//VJO~& 
:::~~:::::~: ' : : . : : : : : : : : : ' : : '''': :::::::: : :: ::: 
.. ~1iW.\.,J..~!~ .... . . ..... . ..... ........ ... . 
(podpis osoby upoważnion j 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta) 

~'(ĘDlIERZYNSKO - KOZIELSKIE 
STOW:':l,RZYSZE.NIE TRZEŹWOŚCI 
47 .232 !:(-G;:1c:I~ .i:o~ 1. ul. ~je,!o'!,'1] Krzywous!ego 2 
teł. SDl75/:;73 . c-r:,;;I, llu!OWi)'sz.%!e@grn-:;lco.'!1 
NIP 740·13·39·022 : Rcgon: 531559466 

F)\O SA! O Kędzierzyn . Koile 
:?O 1240 1659 11110000 26007908 

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

3.4tP, ~{{)t/6i/ Data .... .............. ... .. ....... ..... ......... .. ..... .. .. . 
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