
BURMISTRZ TOSZKA 
ul. 80lcslawa Chrobrego 2 

Zarzlldzenie Nr ... 9.:1... .20 1244-1RO Toszek 

Bunnistrza Toszka 

z dnia .. 't... M.A.0.tQg"..Bg~z. v 

w sprawie : rozpocz~cia procedury realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony 
zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych. 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2010 rNr 234, poz. 1536 z pom. zm.) 

zafZlldzam , co nast~puj e : 

§ I 

Uznaj~ celowos6 realizacj i zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dzialalnoki na rzecz 
osob niepelnosprawnych pt " Kompleksowa rehabilitacja dziecka slabowidZllcego ze sprz~zonll 
niepelnosprawnoscill w wieku do 7 lat z terenu Gminy Toszek" przedstawionego w ofercie zlozonej 
przez RegionalnllFundacj~ Pomocy Niewidomym" , 41-500 Chorz6w , ul. D<\.browskiego 55a. 

§2 

Oferta zostanie umieszczona : 
I. w Biuletynie Infonnacji Publicznej , 
2. na tablicy ogloszeri. w Urz~dzie Miejskim w Toszku , 
3. na stronie \Vww.toszek.pl , 


przez okres 7 dni tj. od dnia 8 marca 2012 r do dnia 15 marc a 2012 r wl<\.cznie. 


§ 3 

I.Uwagi do oferty nalezy zglaszac na pismie w sekretariacie Urz~du Miejskiego w Toszku lub 
drog<\. elektroniczn<\. na ad res sekretariat@toszek.pl . 

2. Termin zglaszania uwag do oferty uplywa z dniem 15 marca 2012 r. 
3. Zglaszaj<\.cy uwagi do oferty winien podac : 


I) osoba fizyczna - imi« , nazwisko , adres zamieszkania , 

2) osoba prawn a - nazw« , adres siedziby , imi« i nazwisko osoby uprawionej do 


reprezentowania na zewn<\.trz. 
4. Zglaszane uwagi winny bye podpisane. 

§ 4 

Wykonanie zarz<\.dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 5 

Zarz<\.dzenie wchodzi w zycie z dniem podj«cia. 

http:Zglaszaj<\.cy
mailto:sekretariat@toszek.pl
http:Vww.toszek.pl
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·2 OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

~g,o~~I~ ....{Lt..~.~~# .. .':r.1Q~ 
Data i miejsce zloienia oferty (~~~Inia organ 
administracji publicznej) 

OFERT AlOFeRTA 'l'JSP6lMA~) 

ORGANIZACJI POZARZJ\DOWEJ( YC~)lPODMIOTUf-<Jwt 0 KTORYM( YCH) MOWA 

W USTAWIE 0 DZIAt.ALNOSCI POzYrKU PUBLlCZNEGO I 0 WOLONTARIACIE 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ 

DZIALALNOSC NA RZECZ OSOB NIEPEINOSPRAWNYCH . 


..... .......................... ....... .................. 

{rodzaj zadania publicznego2~ 

ZADANIE PUBLICZNE GMINY TOSZEK W ROKU 2012 W ZAKRESIE OCHRONY I 
PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAl.ALNOSCCI NA RZECZ OSOB NIEPEl.NOSPRA WNYCH

" KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECKA SLABOWIDZ4CEGO ZE SPRZJ;:ZON4 
NIEPEl.NOSPRAWNOSCI4. W WIEKU DO 7 LA T Z TERENU GMINY TOSZEK" 

....... ....•. -_ .. ............ .......... ..... . 

(Iylul zadania publicznego) 

W okresie od 02.04.2012 do 30.06.2012 

W FORMIE WSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO') 

PRZEZ 

BURMISTRZA TOSZKA 

(organ administracji publicznej) 

skladana na podstawie przepis6w dziaiu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i () wolontariacie 
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I. Dane oferenta/efeFeHt9w~ 

1) nazwa: REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM 

2) fonna prawna: 4
) 

() stowarzyszenie (X) fundacj a 
() koscielna osoba prawna () koscielna j ednostka organizacyjna 
() sp61dzielnia socj alna () inna ..................................... ... ... .. 

3) numer w Krajowym Rejestrze S'ldowym, w iflflym rejestne llib ewiEiell€jt:5)OOOOOI8926 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6
) 11 czerwiec 2001 rok 

5) ill NIP: : 627-001-35-53 ill REGON: 270537593 
6) adres: 

miejscowosc: CHORZ6w ul.: D4BROWSKIEGO 55 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza)) CHORZ6w 

gmina: CHORZ6w powiat: 8
) CHORZ6w 

wojew6dztwo: S14SKIE 
kod pocztowy: 41-500 poczta: CHORZ6w 

7) tel.: 32241 11 13 faks: 32241 1202 

e-mail: fundacja@rf:pn.org http://www.rfpn.org 

8) numer rachunku bankowego: 05 249000050000460046377685 


nazwa banku: ALlOR BANK ODDZIAl. CHORZ6w 


9) nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do reprezentowania oferenta/ofereHt6wB~ 

a) GAIlANORBERT 

b) GWIZOON KRYSTYNA 

c) WIDERA)ERZY 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuj'lcej zadanie, 0 


kt6rym mowa w ofercie:9
) 


SPEqAUSTYCZNY PUNKTWCZESNEJ REWALIDAC)I, 41-500 CHORZ6w, UL D4BROWSKIEGO 

55 A, tel. 321241-11-13 

11) osoba upowamiona do skladania wyjasnieii dotycZ<tcych oferty (imi~ i nazwisko oraz ill telefonu 
kontaktowego) 

KRYSTYNA GWlZOON, 321241-11-13 
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego: 

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego 

ZGODNIE ZE STATUTEM : CELEM FUNDACJI JEST ORGANIZ0WANIE POMOCY 
MA TERIALNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSOB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZ~CYCH ZE 
SPRZJ;:ZON~ NIEPEINOSPRAWNOSC~ Z TERENU WOJEWODZTWA S4SKIEGO 
POPRZEZ NASTJ;:PUJ~CE FORMY: 
A. PRZEKAZYW ANIE I POZYSKIW ANIE POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ NA RZECZ 
FVNDACJI 
B. PRZEKAZYW ANIE SWOICH ZYSKOW NA RZECZ NIEWmOMYCH 
c. PROWADZENIE DZIALALNOSCI SZKOLENIOWEJ I TWORZENIE STANOWISK PRACY 
DLA NIEWIDOMYCH 

b) dzialalnosc odplatna pOZytku publicznego 

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM PROWADZI TYLKO DZIALALNOSC 
NIEODPLATN~ 

13) jezeli oferentlofereneiB prowadzi/flfOwadZ:E\.B dzialalnosc gospodarcz~: 

a) nwner wpisu do rejestru przedsi«biorc6w NIE DOTYCZY 
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej 

NIEDOTYCZY 


II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnejlO) 

NIEDOTYCZY 
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III. Szczeg6/owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego 

Generalnie projekt dotyczy realizacji przedsi~wzi~cia maj~cego na celu rozwoj umiej~tnosci w zakresie 
rehabilitacji ruchowej, manipulacji, orientacji przestrzennej oraz rehabilitacji widzenia funkcjonalnego 
dziecka slabowidzqcego ze sprz~zon~ niepemosprawnosci'l, 10k aby przygotowac je do samodzielnego. 
aktywnego udzialu w :i:yciu spolecznym. 
Projekt skierowany jest na kompleksow~, specjalistyczn'l rehabilitacje dziecka w wieku do 7lat z terenu 
Gminy Toszek. W czesna rehabilitacja dziecka b~dzie nierozenvalnie zwi'lZana z pomoq jego rodzinie i 
b~dzie realizowana w miejscu zamieszkania dziecka 

2. Opis potrzeb wskazuj~cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz 
skutk6w 

Zasadniczym celem zadania jest zapewnienie takiej pomocy i wsparcia rodzinie dziecka 
niepelnosprawnego z terenu Gminy Toszek, ktora umozliwi im przezwyci~zenie trudnej sytuacji 
:i:yciowej w tym izolacji spolecznej, w ktorej znalezli si~ z powodu niepelnosprawnoSci dziecka. 
Uznaj'lc, iz dziecko stanowi nierozerwalny element systemu jaki stanowi rodzina ( w oparciu 0 

zalozenia psychologii humanistycznej i systemowej) pomoc dziecku musi bye nierozerwalnie 
zwi'lzana z pomocq jego rodzinie. Uznaj'lc fakt podmiotowosci dziecka i rodziny oraz 
kompetencji wlasnych rodziny i poszanowania praw rodzicow, Fundacja uznala za celowe 
stworzenie takiego systemu wspierania wczesnej, kompleksowej rehabilitacji, ktora zaklada 
kompleksowe dzialania wspieraj'lce w zakresie rehabilitacji dzieci w miejscu zamieszkania - w 
domu lub placowce opiekunczo-wychowawczej przy udziale specjalistow i opiekunow. Tak'l 
form~ pomocy warunkuje r6wnoczesnie fakt ci~zkich schorzen dzieci oraz ich wiek ( od 0-71at ). 
W czesna, systematyczna, kompleksowa rehabilitacja prowadzona jest przez Specjalistyczny 
Punkt Wczesnej Rewalidacji od roku 1997 na terenie wojew6dztwa sl'lskiego. Wzrost populacji 
dzieci niewidomych i niedowidz'lcych ze sprz~:i:onq niepelnosprawno.sci'l powoduje koniecznosC 
stalego rozszerzania pomocy interdyscyplinarnej dziecku ( medycznej , rehabilitacyjnej , 
edukacyjnej) ale rowniez pomocy rodzinie. W okresie od 1997 -2011 skorzystalo z pomocy 
placowki 704 dzieci. 
(Przykladem narastaj'lcej liczby dzieci w 1997 roku - 12 dzieci z rodzinami, aktualnie 245 w tym 
1 z terenu Gminy Toszek ) Wykwalifikowana kadra SPWR pomaga od momentu zdiagnozowania 
niepelnosprawnosci do jak najpelniejszego usamodzielnienia si~ dziecka. Specjalistyczne dzialania 
wspieraj'lce w zakresie wczesnej rehabilitacji maj'l na celu stworzenie szans na pelny rozwoj i 
osi~gniecie maksymalnej niezaleznosci dziecka i jego peine samodzielne funkcjonowanie. W tyrn 
celu realizacja zadania zaklada zintegrowanie dzialan wszystkich specjalistow aby jak najlepiej 
pomoc dziecku i rodzinie oraz umo:i:liwic maksymaln'l aktywizacj~ i integracj~ spoleczn'l rodzin. 

4 
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3. Opis grup adresat6w zadania publicznego 

Adresatem zadania publicznego jest dziecko slabowidz,,!ce z nast~puj,,!cymi sprz~zonymi 

niepelnosprawnosciami, 
- deficytami ruchu, 

- zaburzeniami emocjalnymi, 

- z op6znieniem psycho-ruchowym, 

- z zaburzeniami zachowania, 

-chorobami samatycznymi, 

- z zespolami neurologicznymi. 

w wieku do 7 lat, z terenu Gminy Toszek , wraz z rodzin,,!. 

Jest to dziecko zagrozone z powodu skutk6w niepelnosprawnosci - spoleczn,,! marginalizacj,,!. 


W roku 2012 Specjalistyczny Punkt W czesnej Rewalidacji planuje obj,,!c 250 dzieci z rodzinami z 
terenu miast i gmin wojew6dztwa sl,,!skie 0 w m 1 dziecko z terenu Gmin Toszek. 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi'lzanych z realizacj'l zadania 

publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem, w jaki spos6b prz)'czyni si« to do podwyzszenia 

standardu realizacji zadaniall

) 


NIEDOTYCZY 


5. Informacja, c'ICf w cil!.gu ostatnich 5 tat oferent/ol'ereneiJ.J otf'ZCfmallotrzymaliJ.J dotacjf na 
dofinansowanie inwestycji zwi'\Zanych z realizacj'l. zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re 
'Zostaly dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowania, ol'az daty otrzymania dotacji II ) 

NIEDOTYCZY 


6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 

Celem realizacji zadania jest rozw6j umiej«illosci dziecka slabowidz,,!cego ze sprz«zon,,! 

niepelnosprawnosci,,! z terenu Gminy Toszek. w zakresie rehabilitacji ruchowej, manipulacji, 

orientacji przestrzennej, rehabilitacji widzenia funkcjonalnego oraz specjalistyczna pomoc 

rodzinie. Realizacja powyzszego celu nast,,!pi poprzez: 


- prowadzenie rehabilitacji indywidualnej dziecka z wykorzystaniem specjalistycznych technik, 

metod, sprz«tu i pomocy rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania dziecka 

- prowadzenie instruktazy domowych 


- organizacje warsztat6w szkoleniowych dlarodzic6w 

Wszystkie te dzialania b~d,,! prowadzone przez interdyscyplinarny zesp6l specjalist6w . 
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7, Miejsce realizacji zadania publicznego 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA NA TERENIE GMINY TOSZEK 

SPEqAUSTYCZNY PUNKT WCZESNEJREWALlDAqI W CHORZOWIE 


UL. DJ?BROWSKIEGO 55A, 41-500 CHORZ6w 


8, Opis poszczegolnych dzialan w zakresie realizacji zadanla publicznego 12) 

Zadanie b~dzie realizowane przez interdyscyplinarny zesp6l specjalistow: rehabilitanta ruchu oraz 
terapeut~- psychologa, specjalist~ wczesnej interwencji" W ramach realizacji zadania dokonana zostanie 
kompleksowa ocena ruchowa, psychologiczna oraz pedagogiczna umiej~tnoSci dziecka w zakresie: 
- widzenia fukcjonalnego w zakresie: ciekawosci wizualnej, uwagi wizualnej, zblizenia wizualnego, 
widzenia socjalnego, poszukiwania wzrokowego obiektu, rozpoznawania wizualnego, widzenia barw, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej 
- orientacji przestrzennej: autoorientacji, orientacji blizszej , orientacji w mieszkaniu, orientacji w 

przestrzeni zewn~trznej, 
- manipulacji w zakresie si~gania, chwytu i manipulacji prostej, zlozonej 

- komunikacji spolecznej 
- zabawy, rozwoju poznawczego 
- relacji z rodzicami oraz innymi osobami 
- czynnosci zycia codziennego: jedzenie, picie, mycie si~, ubieranie, rozbieranie, trening czystosci 

Dokonana diagnoza umozliwi opracowanie indywidualnych zalecen dotycz~cych rozwoju umiej~tnosci 
dziecka w w/w sferach z wykorzystaniem specjalistycznych technik, metod, sprz~tu i pomocy 
rehabilitacyjnych, Jednoczesnie uwzgl~dniaj~c fakt, iz konieczna jest edukacja rodzic6w w zakresie jak 

pomoc dziecku aby umozliwic mu rozw6j powyiszych umiej 'itnoSci a tym samym zwi~kszyc szans~ na 
samodzielnosc dzieci i adaptacj~ w przyszlosci - prowadzone b~d~ indywidualne instruktaze dla 
,'odzicow w domu w trakcie rehabilitacji dziecka oraz warsztaty metodyczne - szkolenia dla rodz:ic6w w 

siedzibie placowki, Wczesna, interdyscyplinarna rehabilitacja dziecka w srodowisku domowym we 
wsp6lpracy z Rodzicami maj~ na celu rozw6j samodziebosci dziecka, przeciwdzialanie izolacji 

spolecznej rodzicow, zwi~kszenie integracji rodziny oraz zwi~kszenie szans dziecka na peiny rozw6j i 
edukacj~ , Jednoczesnie w ramach zadania swiadczona b~dzie pomoc dla rodzicow w celu pomocy 
dziecku - jak pom6c dziecku by umozliwic mu samodzielne iycie i adaptacje spoleczn~. 

W okresie realizowanego zadania przewidziano 40 wizyt. Potwierdzeniem przeprowadzonych dzialan 

wspieraj~cych b~d~ zapisy w dokumentacji merytorycznej. Aby zadanie mogio bye realizowane 
niezb~dne jest zatrudnienie profesjonalnego interdyscyplinarnego zespom specjalistow. Ze wzgl~du na 

to, ii program rehabilitacji indywidualnej realizowany jest w miejscu zamieszkania dziecka niezb~dny 

jest zakup paliwa do samochodu smz bowego. Samoch6d umoiliwiaj dojazd do dziecka i jego rodziny 

wraz ze sprz~tem specjalistycznym. W ramach dzialan prowadzone b~dzie usprawnianie widzenia, 
nauka orientacji przestrzennej, nauczanie samodzielnosci w czynnoSciach codziennych, usprawnianie 

manipulacji oraz umiej~tnoSci poznawczych dziecka. Aby umozliwic realizacj~ zadania konieczny jest 

zakup materia16w rehabilitacyjnych do stymulacji i rehabilitacji widzenia, nauki orientacji 

przestrzennej, do stymulacji taktylnej i usprawniania manipulacji, do usprawniania motoryki duzej ( 

lokomocji i kontroli postawy ), do poznawania welozmyslowef,o obiektu metod~ F. Affolter 

6 
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9 H annonogram 13) 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.04.2012 do 30.06.2012 
Poszczeg61ne dzialania w zakresie 

kwaJifikacji zadania publicznego 14) 
Tenniny realizacji 

poszczeg6lnych 
dziillail 

Oferent lub inny podmiot 
odpowiedzialny za dzialanie w 
zakresie realizowanego zadania 

publicznego 

• Rehabilitacja rodziny : 
- warsztaty szkoleniowe dla rodzic6w 
- warsztaty szkoleniowe dla rodzin 

• Indywidualna rehabilitacja dziecka: 

02.04.2012-30.06.2012 Specjalistyczny Punkt Wczesnej 
Rewalidacji w Chorzowie, ul. 

D~browskiego 55A 

a. widzenie funkcjonalne 
b. usprawnianie czynnoSci dnia 
codziennego - w zakresie jedzenia, 
mycia si~ , ubierania, treningu 
czystosci 
c. usprawnianie dotyku i manipulacji 
d. komunikacji spolecznej 

02.04.2012-30.06.2012 

Specjalistyczny Punkt W czesnej 
Rewalidacji w Chorzowie, ul. 

D,!browskiego 55A 

• W celu integracji dzialan 
specjalist6w prowadzone b~d,! 
r6wnolegle dzialania finansowane 

przez NFZ: 
1. Diagnoza i leczenie okulistyczne 
2. Diagnoza i leczenie neurologiczne 
3. Diagnoza i leczenie ortopedyczne 
4. Diagnoza i leczenie logopedyczne 

02.04.2012-30.06.2012 NZOZ "Leczenie i rehabilitacja", 
Chorz6w, 

ul. D,!browskiego 55 A 

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15
) 

Kompleksowa, interdyscyplinarna realizacja zadania zapewni: 
zwi~kszenie liczby rodzin mog,!cych korzystac z pomocy oraz rozszerzenie zasi~gu na terytorium 
wojew6dzrwa sl,!skiego 
ustalani e i wdrazanie indywidualnych program6w rehabilitacji 
zwi~kszenie samodzielnosci dziecka 
zmniejszenie negatywnych skutk6w kalecrwa dziecka 
przeciwdzialanie marginalizacji spolecznej Rodziny 

integracja rodziny poprzez pomoc socjaln,! i psychologiczn,! 
przygotowanie rodzic6w do udzialu w procesie pomocy dzieciom - aktywizacja rodzic6w 

zmniejszenie koszt6w rehabilitacji dzieci w przyszloSci 
wl,!czenie dziecka w system ksztakenia integracyjnego w szkolach masowych - umozliwienie w 
perspektywie rehabilitacji zawodowej 

7 
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IV. Kalkuracjlipfzewrdywanych koszt6w realizacji zadania publicznego 
r>J 1° 62 / · 001<1:5 -0.1 <) 

1. Kosztorys ze wzgl'1du na rodzaj koszt6w: 

z tego z Koszt 
'11 finansowych do polaycia 
:< srodk6w ~ z wkladu 

i:'""~ z tego do wlasoych, osobowego, ~ '" 0 Koszt polaycia z srodk6w z innych w tympracy'8.§ 
0 
~ 

Lp. Rodzaj kosztow l6) ~ -= calkowity wnioskowa 'ro' zr6del, w tym spolecznej 
'~ " N
'u '0 (w zl) .§ 

0 
nej dotacji wplat czlonk6w '~ 0..Q .~ " ~ (w zl)! i oplat adresat6w j swiadczen ~ 

1=1 
~ zadania wolontariusz0 

publiczoego 17) ~ Y 
(w zl) (w z1)

Koszty merytoryczne 18) 

pO stronie (Regionalna 
Fundacja Pomocy 
Niewidomym ) 19): 

I) Koszt)' osobowe 70 43,25 Godzina 3.027,50 l.092,00 l.935,50 0,00 
rnemo!)::czne 
wynagrodzenia wraz z 

narzutarni os6b 

zatrudnionych na 


podstawie umowy 0 prac~ 

2) Koszrx osobQw!;;: 2 181,38 Warsztat 362,76 0,00 362,76 0,00 
me$oClczne 
wynagrodzenia wraz z 

narzutarni os6b 


prowadz~cych warsztaty 

szkoleniowe dla rodzin 

dzieci niepe-lnosprawnych 


3), Zakul2 mal~rjal6w do 

J;!Iowadzenia zaj~c 


materialy 1 600,00 Zestaw 600,00 600,00 0,00 0,00 
terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych do 
stymulacji i rehabiliracji 
widzenia, do nauki 
orientacji przestrzennej, 
do stymulacji taktylnej i 
usprawniania 

rnanipulacji, do 
usprawniania motoryki 

duzej (Iokomocji i kontroli 

postawy )do poznawania 

welozmyslowego obiekru 

metod~ F Affolter 


4). Koszt), rransl20rru 
zakup paliwa do 
 55 5,60 Litr 308,00 308,00 0,00 0,00 
samochod6w sluzbowych 
- dojazd na teIapi~ i 

rehabilitacj~ dzieci 
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5 ) Diagrt!os'if1<'~u !~J~-~.) 'L 

s12ecjalistvczna 
a) okulista I 42,50 Wizyta 42,50 0,00 42,50 0,00 
b) onopeda I 40,00 Wizyta 40,00 0,00 40,00 0,00 
c) neurolog I 40,00 Wizyta 40,00 0,00 40,00 0,00 
d) logopeda I 43,25 Godzina 43,25 0,00 43,25 0,00 

Koszty obsrugi 20) zadania 

publicznego, w tym 
koszty administracyjne po 

stronie Regionalna 

Fundacja Pomocy 
Niewidomym) 19): 

II 
I) koszry osobowe 
administra!:;J:jne 

3 43 ,25 Godzina 129,75 0,00 129,75 0,00 

wynagrodzenie WIaz z 

narzutami osoby 
zatrudnionej na 

podstawie umowy 0 prac~ 

prowadz~C<! obstug~ 

finansow<f. i 
administracyjn~ projektu 
hme koszty, w tym koszty 
wyposai.enia i promocji 
po stronie Regionalna 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1lI Fundacja Pomocy 
Niewidomym ) 19): 

Og6lem: 4.593,76 2000,00 2.593,76 0,00 

IV 

2. przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego 

'llWnioskowana kwota dotacji 
hi' 17)12 1Srodki finansowe w!asne 

10Srodki finansowe z innych :i:r6de! og61em (srodki finansowe wymienione 
I 
J 

Iwpkt3 1-33)1I ) 

I3.ll wplaty i oplaty adresat6w zadania pUblicmego 17) 1 

Rsrodki finru:sowe z innych :i:r6de! pUblicmych (w szczeg61nosci: dotacje z 
3.2 budzetu panstwa lub budzetu Jednostk! samorzqdu terytonalnego, 

funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17) 

f3.3l pozostale 17) 

FlWklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spolecma 
cz!onk6w) 

@:] Ogolem (srodki wymienione w pkt 1-4) 1 

2.000,00zl l 43,54 % 1 

0,00 zll 0,00 % 1 

2.593,76 zl 56,46% 

0,00 zil 0,00 % 

2.593,76 zl 56,46%l 

0,00 zII 0,00 % l 
0,00 ZI\ 0,00 % \ 

4.593,76 zl l 100 % 1 
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Nazwa organu adminislraeji 
publicznej lub innej jednoslki 
sektora linans6w publicznych 

Kwota srodk6w 
(w zl) 

lnlormacja 0 tym, 
ezy wniosek (olerla) 

o przyznanie srodk6w 
zostal(-a) rozpatrzony(·a) 
pozytywnie, czy tei nie 

zostal(-a) jeszcze 
rozpatrzony(-a) 

Termin rozpatrzenia
w przypadku wniosk6w 
(olert) nierozpatrzonyeh 

do czasu z!oZenia 
niniejszej olerty 

Urzqd Miasta Chorz6w 1.800,01 TAKlNJEB NIE DOTYCZY 

Narodowy Fundusz Zdrowia 165,75 TAKlNJEB NIE DOTYCZY 

PFRON 628 ,00 TAKlNJEB NIE DOTYCZY 

:' f' ) :, . ... '\ : ' r \ r" CJ 
':" I ' 

, I , r r" 

. ~ - ',' :., ' , '! 

3. Fi~~~s';viG'$~~<,l~i!(im~yc)j'tP6de/ publicznych21
) 

. - . . 

Uwagi , kt6re mogq miec znaezenie przy ocenie koszlorysu: dzialania w zakresie diagnostyki 
medycznej: okulista, neurolog, logopeda, ortopeda, psycholog s,! finansowane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w ramach konrraktu, pozostala czesc zadania b"dzie finansowana ze srodk6w 
PFRON i Urz"du Miasta Chorzowa. 

V. !nne wybrane informacje dotycz<tce zadania puhlicznego 

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

Kwalifikacje os6b zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac" przy realizacji zadania: 

- psycholog - mgr psychologii - specjalnosc : psychologia kliniczna z ukonczonyrni kursami i 

skoleniami: Pedagogika lecznicza oparta na zalozeniach teoretycznych i praktycznych pedagogiki 

w aldorfowskiej, : Psychoterapia rodzin ", " Muzykoterapia i relaksacja w leczeniu zaburzen 
mowy" , "Szkolenie dla nauczycieli i terapeut6w z zakresu rehabilitacji dzieci niewidomych 
slabowidz,!cych ze zlozonym inwalidztwem", "Mala i duza motoryka u dzieci z uszkodzeniarni 

wzroku", " Rehabilitacja niewidomych i slabowidz,!cych dzieci i mlodziezy " " szkolenie z zakresu 

technik relaksacji stosowanych w fizjoterapii" Kursy: " Nowe koncepcje pedagogiczne w teorii i 
praktyce", " Autyzm wczesnodzieci"cy" Konferencje: " Multidyscyplinarna opieka nad dzieckiem 
specjalnej troski i jego rodzin,!" , ICEVI 2000, Dorytmund 2000, " Nowoczesne Techniki ksztakenia 
dzieci niewidomych i slabowidz'lcych, VBS 2003, Konferencja Polsko-Niemiecka z zakresu 

:.vczesnej interwencji i ksztalcenia zawodowego", " W spomaganie rozwoju malych dzieci z 
uszkodzonym wzrokiem", ICEVI 2005, " Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szans'! na 

optymalny rozw6j" "Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepelnosprawnego" '" 
Kiedy m6zg pracuje ... - postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja", " Konferencja Naukowa: 

Interdyscyplinarnosc we wczesneJ interwencji dziecka niewidomego ze sprz"zon'l 
niepelnosprawnosciq" . 

- psycho log - mgr psychologii z ukonczonymi kursami i szkoleniami: "Kurs ella kandydat6w na 
wychowawc6w w plac6wkach wypoczynkowych", "Kurs podstawowy stopnia I w zakresie ruchu 

rozwijaj,!cego bazuj,!cego na metodzie Weroniki Sherborne", "Terapia i rehabilitacja w 

psychiatrii", "Szkolenie z j"zyka migowego", " Konferencja Naukowa: Interdyscyplinarnosc we 

wczesnej interwencji dziecka niewidomego ze sprz"zon'! niepelnosprawnoscif. 

- rehabilitant ruchu - mgr fizjoterapii z ukonczonymi kursami i szkoleniami: "Kurs podstawowy 

koncepcji PNF 1 oraz PNF 2" "Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz 

rMnyrni metodami terapeutycznymi", "Anatomia i patofizjologia oka. Terapia niedowidzenia 

jednostronnego i dwustronnego" "Metody diagnozy leczenia i leczenia tkanek rni"kkich " 

i 
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"D;~k~rf~beA~e';ll'#r11li~tno~'ii psyehologieznyeh w kontakeie fizjoterapeuty z paejentem" "Szkolenie 
z zakresu krioterapii i obslugi aparatu do krioterapii NR-2" "Rehabilitaeja strukturowo 
speeyficzna" 

- logopeda - mgr pedagogiki w zakresie ogolno pedagogieznym, Studia podyplomowe Pedagogika 

speejalna - oligofrenopedagogika, studia Podyplomowe Logopedia z elementami neurologopedii z 
ukonczonymi kursami 1 szkoleniami: Warsztaty szkoleniowe "Wczesna interwencja 
wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji 
Castillo Moralesa" , "Podstawowe zalozenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania 
dzieei z wezesnyrn uszkodzeniem mozgu w systemie nauczania Kierowanego", "Znaki manualne i 
symbole - szkolenie podstawowe" "Alternatywne sposoby porozurniewania si<; dzieei 
niepelnosprawnyeh - I i II stopien, " Konferencja Naukowa: Interdyseyplinarnosc we wczesnej 
interwencji dziecka niewidomego ze sprz<;zon,/ niepelnosprawnosci,/". 

-praeownik administracyjno-biurowy 

Kwalifikaeie osob zatrudnionych na podstawie umow cywilnoprawnych 
l.Lekarz neurolog -speejalisty pediatry zakresie trakcie speejalizaeji z neurologii dzieei<;cej 
2.Lekarz okulista - doktor nauk medycznyeh z II stopniem specjalizaeji w zakresie okulistyki 
3.Lekarz okulista- specjalista ehor6b oezu z II stopniem specjalisty w zakresie okulistyki 

4.Lekarz onopeda 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/ofereAtew4l przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23
) 

Speejalistyezny Punkt Wezesnej Rewalidaeji z centraln,/ siedzib,/ w Chorzowie przy ul. 

D,/browskiego55 A - budynek posiada powyzej 600 m2, gabinet okulistyezny, logopedyczny, 

neurologiezny, sal<; rehabilitacyjno- terapeutyezn,/. 


Budynek jest dostosowany do potrzeb osob niepelnosprawnyeh 

Wyposazenie: 

Sprz<;t komputerowy, 

Sprz<;t audio video, 

Sprz<;t do rehabilitaeji m ehowej, 

Sprz<;t do rehabilitaeji w zroku, 

Sprz<;t do rehabilitacji manualnej , 

Samochody 


Kamery eyfrowe, aparaty eyfrowe, Kamera PANASONIC, Skrzynia rezonansowa, Solar 250
projektor, Skrzynia swietlna, TRAININGSMA- pomoce, Keratornetr, Oprogramowanie do 

komputera, Oftalmoskop OMEGA, Zestaw do doboru okular6w, Zgrzewarka dla niewidomyeh

Ksero Brejla, Monitor Brejla -COMBIBRALE, Drukarka Brejla EVEREST, Rzutnik slajd6w, Test SI, 
Solar z wyposazeniem, Keyboard Casio, Test LEA, Test Lea STIMULA, Test STYCAR VISI, 

Monookular do dali l0x25 , Zestaw LILLY AND GOGO, Lea test do blizy 40 ern, Lea test do dali 

3m, Lampy ultrafioletowe z opraw,/, Monookular z przestawk,/ ' Test ISHIHARA, Tablice cyfrowe, 
Test Mucha, Maszyna Brajlowska, Skiaskop BETA 200, Linijka do skiaskopii, Video lupa, Color 
test, Lupa elektroniezna, Radiomagnetofon, Test do wrazliwoSci kontrastu, Test do badari widzenia 

barw, Pudlo kor.wzrok.-rueh., Slajdy do styrnulaeji widzenia, walki rehabilitaeyjne , pilki 
rnateraee. 

Peine wyposazenie konieezne do realizaeji zadania w dobryrn stanie teehnieznyrn. 
11 
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3. [J6fydt:i'f~dY,t~ ;~i~~]~-iltzenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze wskazanlem, 
ktore i:\¥G;~".Z;adan_ EealiZoWane byly we wspolpracy z administracj't publiczn'll 

Informacje na temat dotychczasowych zadari realizowanych we wsp6lpracy z administracjq 

publiczn~ 

¢ uruchomienie Osrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci Niewidomych i 

Niedowidz~cych od 7-17 lat w Rudoltowicach k./ Pszczyny 
¢ organizacja cyklu szkoleri dla 30 specjalist6w pedagog6w ,psycholog6w ze wszystkich 

Osrodk6w w kraju -przez okres 3 lar w zakresie "wczesna interwencja dzieci niewidomych 

ze sprz"zon~ niepelnosprawnosci~ - nowe metody pedagogiczne w teorii i praktyce" 
¢ organizacja festiwalu "Dzieri Otwartych Drzwi w Osrodku w Rudoltowicach z udzialem 

delegacji niemieckiej dr.Hansa Neugebauera 
¢ organizacja Festynu "Otwarte Drzwi w Chorzowie -popularyzacja problem6w niewidomych", 

lO-lecie Domu Pomocy Spolecznej dla Niewidomych w Chorzowie 
¢ wykonanie remontu i adaptacji budynku Osrodka w Rudoltowicach pod gabinety 

rehabilitacyjne 
¢ wsp610rganizacja konferencji w Ustroniu dotycz~ca wczesnej interwencji z udzialem 

przedstawiciela Kuratorium Oswiaty ,delegacji niemieckiej -dyrektora E. Fuchsa i 

przedstawicieli Fundacji 
¢ organizacja Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji ISPWR/ w Chorzowie w 1997 r . 

dla dzieci niewidomych i niedowidz~cych ze sprz"zon~ niepelnosprawnosci~ w wieku od 0-7 
lat. Plac6wka prowadzi terapi" w miejscu zamieszkania dzieci . 

¢ wyposazenie w sprz,<t rehabilitacyjny i sprz,<t do stymulacji widzenia 19 Osrodk6w 
Szkolno-Wych owawczych w kraju 

¢ modernizacja Osrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach 
¢ dofinansowanie rajdu dla os6b ruewidomych 

¢ podj,<cie wsp6lpracy z II Katedr~ i Klinik~ Okulistyki Sl~skiej Akademii Medycznej w 
Bytomiu pod kierownictwem prof. Stefana Pojdy 

¢ organizacja festynu promuj~cego dzialalnosc SPWR z udzialem gOSci z Instytutu w 
Wtirzburgu, wladz samorzqdowych oraz przedstawicieli Czeskiego Zwi~zku Niewidomych 
i Polskiego Zwiqzku Niewidomych 

¢ organizacja turnus6w rehabilitacyjnych w latach 1999-2003 

¢ szkolenie specjalist6w w zakresie metod pracy z dziecmi i mlodziez~ niewidom~ w 
lnstytucie w Wiirzburgu 

¢ organizacja Festynu w Chorzowie we wsp6lpracy z Domem Pomocy Spolecznej dla 

Niewidomych promuj~cego Rok Seniora i dzialalnosc SPWR 
¢ uruchomienie filii SPWR w Bielsku -Bialej i w Zawierciu w roku 2000. W Cz,<stochowie w 

roku 2001 i w Rybniku w roku 2003 

¢ uruchomienie Osrodka Rehabilitacji Niewidomych w Chorzowie w roku 2000 

¢ powolanie Specjalistycznej Poradni dla Mlodziezy Niewidomej i Niedowidz~cej ze Sprz"zon~ 

Niepelnosprawnosci~ w Chorzowie. Poradnia funkcjonuje jako niepubliczna plac6wka 

oswiatowa w roku 2000 

¢ zorganizowanie Festynu "Czlowiek tyle jest wart ,ile uczyni dobrego" promujqcego 

dzialalnosc Fundacji 

¢ Prowadzenie hipoterapii 
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0:>:r~'P.3\Y'~it~!1\'tt'!Ke~tjmj~'nego Zakladu Opieki Zdrowotnej "l~eczenie i Rehabilitacja" w roku 
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,J 52/-001-:)5~53 . j) 


0:> organizacja obchod6w 10-1ecia dzialalnosci Fundacji 

0:> przeksztalcenia Osrodka Rehabilitacji Niewidomych w \Varsztaty Terapii Zaj<:ciowej w roku 
2001 

0:> organizacja festiwalu tw6rczo:ki artystycznej dla os6b niewidomych z wojew6dztwa sl'lskiego 
0:> organizacja Warsztat6w Terapii Zaj<:ciowej w Zawierciu w grudniu 2002 r. 

0:> organizacja konferencji polsko-niemieckiej z zakresu wczesnej interwencji oraz ksztakenia 
zawodowego os6b niewidomych i niedowidz'lcych ze sprz<:zonq niepelnosprawnosci'l 

0:> organizacja Warsztat6w Terapii Zaj<:ciowej w Czerwionce-Leszczyny w grudniu 2004 r. 
0:> wydanie publikacji - materialy informacyjno-szkoleniowe 
0:> utworzenie filii SPWR SPWR w Czerwionce..Leszczynach w czerwca 2006 
0:> rozszerzenie dzialalnosci SPWR 
0:> realizacja Modernizacji i wyposazenia obiektu Specjalistycznego Punktu W czesnej 

Rewalidacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
finansowanego ze srodk6w unijnych. 

c;> Zorganizowanie festiwalu tw6rczosci artystycznej z okazji 15-1ecia Fundacji. 
0:> Uruchomienie 5 dodatkowych zespo16w terapeutycznych i zwi<:kszenie cz<:stotliwoSci 

rehabilitacji dzieci obj<:tych opiekq Specjalistycznego Punktu W czesnej Rewalidacji. 
0:> Uruchomienie 2 Grup Opieki Dziennej w Chorzowie przy ul.. Sw. Piotra 9 
0:> Organizacja festiwalu tw6rczosci artystycznej os6b niewidomych i niedowidz'lcych ze 

sprz<:zonq niepelnosprawnosciq z terenu wojew6dztwa slqskiego w Muzeum G6rnosl'lskiego 
Parku Etnograficznego w Chorzowie 

0:> Organizacja Konferencji naukowej interdyscyplinarnosc we wczesnej interwencji dziecka 

niewidomego ze sprz<:zonq niepdnosprawnoSci'l w Chorzowie 
0:> Organizacja spotkania integracyjnego dla os6b zajmuj'lcych si<: praq z osobami niewidomymi 

i niedowidz'lcymi ze sprz<:zon'l niepelnosprawnosci'l w Chorzowskim Centrum Kultury. 

4. Informacja, czy oferenUoferensi') przewiduje(-q) zlecac realizacj~ zadania publicznego w trybie, 0 kt6rym 
mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziaialnosci pozy1ku publicznego i 0 wolontariacie 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym nie przewiduje zlecania realizacji zadania publicznego 
w trybie, 0 kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie. 

Oswiadczam(-y), ze: 
4-) proponowane zadanie publiczne w caiosci miesci Sif! w zakresie dziaialnosci pozy1ku publicznego oferental 

oferentllw'\ 
2) w ramach skiadanej olerty przewidujemy peaiefaRie/niepobieranie 1) opial od adresat6w zadania; 
3) olerenUoferen6;') jestlS<!.') zwiqzany(-ni) niniejszq olertq do dnia: 30.06.2012 r. ; 
4) w zakresie zwiqzanym z olwartym konkursem olert , w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a takte wprowadzaniem ich do system6w inlormalycznych, osoby, kt6rych Ie dane 
dolyczq, ziozyiy stosowne o5wiadczenia zgodnie z uslawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych 
osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pain. zm .); 
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5}lOie Rer:ftle:rq91n"l;) (,~kl~b~\,qcy niniejszq ofert\' nie zalegaf-jq)/eale<aaf-jqj') z oplacan iem naleznosci z tytulu 
zob~.iR~n)PPdatkowych'lskiadek na ubezpieczenia spoleczne 1); 

G) dane okreslone w cz\,sci I niniejszeJ olerty sit zgodne z I<rajowym Rejestrem Sqdowym/wlasoiwq 
ewidenGjq"\ 

7) wszys tkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sit zgodne z aktualnym stanem prawnym i laktycznym . 

sekr~t.a. ~~(1!~.z.~~'J....... ....~.~~.~~~ ..~... ~. ':.) (; 
mgr Krj~~w.'.i~O~: :::::::::::::::mr:~::t!~~~:. : . ~N~ 

(. 	 . . 
±w podpisy os6b upowaZniolJl ch 

do skladania oswiadczen woh w imieniu 
oferentalererellt6w+lj 

Data )5.111...@.JJ. .f!"9 k.

Zal'lczniki: 

1. 	 Kopia aktualnego odpisu KRS wraz z pismem upowazrliajf!cym danf! osob<,; do 

reprezentowania oferenta 


2. 	 Kopia aktualnego Statutu 
3. 	 Kopia wst<,;pnego sprawozdania merytorycznego za 2011 rok. 
4. 	 Kopia wst<,;pnego sprawozdania finansowego za 2011 rok (bilans, rachunek wynik6w lub 

rachunek zysk6w i strat, informacja dodatkowa). 
5. 	 Zaswiadczenie OPP 
6. 	 Kwalifikacje kadry realizujf!cej zadanie wraz z oswiadczeniem potwierdzajqym kwalifikacj e i 

kompetencje kadry, kt6ra b~dzie realizowala zadanie podpisanym przez osoby uprawnione do 
reprezentowania oferenta 

7. 	 Rekomendacje 
8. 	 Wykaz dzieci z terenu Gminy Toszek 
9. 	 Kopia dokumentu potwierdzajqca nadanie NIP 
10. Kopia dokumentu potwierdzajqca nadanie REGON 
11. Oswiadczenie 0 nie prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznym i 0 wolontariacie w odniesieniu 
do zadania publicznego zawartego w ofercie podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania oferenta . 

12. Wykaz sprz<';tu b~df!cego w posiadaniu oferenta, kt6ry b~dzie wykorzystywany do realizacji 
zadania , podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta 

13. Oswiadczenie 0 niezaleganiu z oplacaniem skladek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, 
spoleczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych 
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podrniotu. 

14. Oswiadczenie 0 nie zaleganiu z oplacaniem podatku i oplat w Urz~dzie Skarbowym, 

podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta 


15. Upowaznienie dla osoby wyznaczonej oferenta do skladania wyjasnien dotyczf!cych oferty 
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta 

16. Oswiadczenie 0 rachunku bankowym do obslugi otrzyrnanej dotacji 
17. Folder: Nie widziec przeszk6d - Regionalna Fundacja Pornocy Niewidomym 1991-2011 
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1} Niepotrzebne skreslic, 
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wil~cej zadan publicznych okreslonych wart, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poi.ytku 

publicznego i 0 'NOlontariacie, 
J) Kai:dy Z oferenl6w sktadajqcych ofert~ wsp61nq przedstawla swoje dane, Kolejni oferenci drnqczajq wlasciwe pola, 
4) Forma prawna oznacz.a form~ dzialalnoscl organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslonq na podstawfe 

obowiqzujqcych przepisow, w szczeg61nosci stowarzyszenie i fundacje , osoby prawne i jednostki organizacyjne dziatajqce na podslawie 
przepisow 0 stosunku Panstwa do Koscirna Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 0 stosunku Panstwa do innych koscirn6w i zwiqzk6w 
wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia I wyznania, jeie!l ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnosci pozylku 
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze poi:arne oraz Inne, Nalezy zaznaczyc odpowiedniq form~ lub wpisac Innq. 

5) Podac nazw~ wlasciwego rejestru lub ewidencji. 

6) W zaleznosd cd lego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstat. 

7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza . Wypetnienie nieobowiqzkowe. Naleiy wypelnic, jezeli zadanie publiczne 


proponowane do realizacji ma bye reallzowane w obr~bie danej jednostki. 

8) Nie wypelniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy, 

'lI Ootycz.y oddzial6w terenowych, plaC¢Wek i innych jednostek organizacyjnycn oferenta. Nalezy wype1nlc, jesli zadanie ma bye 


realizowane w ob r«i!bi e danej jednostki organizacyjnej, 

10) 	 Nalety okresJic, czy podstawq, Sq zasady okreslone w statude, peinomocnictwo, prokura czy lei: inna podstawa, Ootyczy tylko oferty 

wsp6lnej. 
11) 	 Wypelnic tylko w przypadku ubiegania si~ 0 dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi bye spOiny z harmonogramem i koszlorysem. W przypadku oferty wsp61nej - nalezy wskazac doktadny podzial dziatan 

w ramach rea lizacji zadania publicznego mi~dzy skladajqcyrni ofert~ wsp6lnq, 
13) W hannonogramie naleiy podat lerminy rozpocz~cia i zakonczenia poszcz.eg6lnych dzialan oraz liczbowe okreslenie skali dzlatali 

planowanych przy reaJizacji zadania publicznego (tzn , miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczerl 
udzielanych tygodniowo, miesi~cznie, liczba adresat6w), 

1.) Opis zgodny z kosztorysem. 
15) Nalezy opisae zakladane rezu ftaty zadanla publicznego - czy ~dq trwale oraz w Jakim stopniu realizacja zadania przyczyni si~ do 

rozwiqzania problemu spolecznego lu b ztagodzi jego negatywne skut1<i. 
16) Nalezy uwzgl~dnlc wszystkie planowane koszty, w szczeg61nosd zakupu ustug, zakupu rzeczy, wynagrodzen, 
\7) Ootyczy jedynie wspierania zadania publicznego, 
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego, 
I'll W przypadku orerty wspolnej kolejni oferenci dolqczajq do tabe'i informacj~ 0 swolch kosztach, 
20j Nale2:y wpisa6 koszty ZwlqZane z obslugq i administracjq realizowanego zadania , kt6re zwiq,zane sq, z wykonywanlem dzialan 

o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq, finansowq i prawnq, projek tu . 
21 ) 	 Wypetnienie fakultatywne - umotliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 k16rym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, 

stanoVJiqcego zalq,cznik nr 2 do rozporz~zenia Minislra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru orerty 
i ramowego wzoru umowy dotyczq,cych reallzacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadanla, Ootyczy 
jedynie oFerty wspierania realizacji zadania publicznego. 

22) 	 Informacje 0 kwalifikacj ach os6b, kl6re b~dq zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 0 kwali fikacj ach wolontariuszy. 
W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzq,dkowac zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi oferent6w. 

23) Np. lokal, sprz~t, materia-/y, W przypadku oferty wsp61nej naleiy przYP0rz.<¥lkowac zasoby rzeczowe do dysponujqcych nimi oferent6w. 
24) Nie dotyczy: stowarzyszen kultury fizyczn ej i uczniowskich klubow sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta 

Miasta Rybnlka oraz podmlot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 


~) Odpis musi bye zgodny z aktua lnym stanem faktycznym i pra'NTlym, nlezaletnie od tego, kiedy zostal wydany. 

20) Dotyczy podmiol6w wymienionych wart. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia/alnosci pozy1.ku publicznego 


i 0 wolontariacie , 

27) Nie dOtyczy podmiot6w wymienionych wart, 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, 0 dziala lnosci pozytku publicznego 


i 0 wolontariacie. 

ZH) Wypelnia organ administracji publicznej. 
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