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PoUczENlE co do soorobu wv!elńiańia ofertVI
oi€ńę należy wypelnić wyiączń]e w b a]y.h pUnv.h po]a.h, żgodn e ż ]nstru[c]amj Um e5zcżonym] pĘy porczegó ny.h po ach

żażnaczenje 8W ażdką, np ,,pobLeran e'lniepóbi€runjer" ozńacza, że na eży skreś ić n]ew]aśc Wą odpow edź, pozostaw ając
praw dlową PtrVklad:.,€€bŁĘńi€l/ń epób]elónie'".

l. Podstawowe informacje o zlożonej otercie
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ll, Dane olerenta Gów)

lll, zakres rzecżowy zadania publiGżne8o

'inodza] zadanla zawera sę W żakrene żadań okleśo.Vch W art,4 !śtawy z dń a 24 kWetnia 2oO3 r, ó dżala nośc pożytk!
plb .znego ]o Woonta..ce

'rre,m n real zac żadań ó nie ńoż€ być dluź9V niż 90 dr .
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1, olgan administracji publiczn€j,
do któreso adresowana ie§t oferta

Urżąd Mle]5k W Dobrodz €ni!

2. Tryb, w którym.łożono of€rtę
Art. 19a ustaWy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożYtku
pubLjcznego ] oWo ontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol)
pomocy 5po]ecznej, w tym pomocy .odz nom i o5obom

W trudnejsyiUacj zyc owe] oraz WyróWnywan a

5zdn5 tVch rod.in o5ób]

4. Tytul zadania publicżnego Rea !zac]a dż ałań na n€cż dożVwian a

5. Termin realiżacji uadania publicżnego2)
Data 14 09.2017 Data 12 L2.2aI1

1. Nażwa of€r€nta GóW), forma prawna, numer Krajowego Reje§tlu sądowego lub innej ewidencji, adles sied2iby oraz
adr€s do kole5pondencji (ieźe li je§t innyod adresu siedżiby)

stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
KRs 0000218040; Bzinica stara ul, Karola Miarki 2;46,380 Dobrodzień

2.|nne dodatkow€ dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania Wyjaśnień dotvczących of€rtv {np,
numert€lefonu, adres poczty elektronicżnei,
numel faksu, ad res stlonv lnte rnetowei)

Jolanta Kopyto
tel,600 289 698
jolanta26@auto8raf.pl

l. opis zadania publicznego proponowanego do realiżacji wlaż że Wska!aniem, w szcżególności celu, mieisca jego
realizacji, grup odbiolców żadania olaż przewidywane8o do Wykorzystanja wkladu osobow€go lub rż€czow€go

rzyszenie Rozwoju Wsi Bżinica stara, Bzinica NoWa, Bąki, Kolejka We Współpracy z Bankiem ŻywnoŚciW
polu oraz MGoP5 W Dobrodzieniu, realizuje pro8ram operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017 - 2020, celem

Pro8ramu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardżiej potrzebujących W całej Polsce,
Rożpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, W famach którego osoby najbardziej potrżebujące W całej Polsce

dą mo8ły skorzystać ze Wsparcia W postaci żywności, jak róWnież możliwości uczestniczenia W różnych
iałaniach Wspierających, edukacyjnych i wtączających.

oc W ramach Po PŻ kierowana l'est do tych o5ób i rodzin, które ż powodu niskich dochodÓW nie mogą
apewniĆ sobie/rodzinie odpowiednich produktÓW żywnoŚciowych idlatego też trafiaĆ będzie do ograniczonej
iczby osób znajdujących się W najtrudniejszej sytuacjitj.
dla osób samotnie 8ospodarujących o dochodzie nie przekraczającym 1268,00 zł netto, który ustalanyjest z

iesiąca poprzedzającego odebranie skierowania ż ośrodka Pomocv społecznej;



dla osób W rodżinie o dochodzle n e przekraczającym 1028,00 zł netto na osobę W rodzinie, który ustalany jest
esiąca poprzedżającego odebranie skieroWania z ośrodka Pomocy spolecżnej,

prócz krYterium dochodowe8o musi być także 5pełniona przyczyna ż art.7 ustawy o Pomocy społecżnej, Z8odnie
art, 7 ustawy ż dn,12,03.2004r, o Pomocy 5poiecżnej (j.t, Dz,U, ż 2015 roku poż, 163 z późn,zm,), pomocy

nej udziela się osobom irodżinom.
zlonkowie stowarzyszenia nieodplatnie będą prżekażywać artykuły spożywcże na podstawie śkierowania
ydane8o przez oPs W Dobrodzieniu osobom sp€lniającYm kryter]a dochodowe i prżyczynowe.

nitorowanie żaładunku żywności z magażynu W Lubosżycach i roziadunek żywności W Bzinicy starej
rowadzonY jest przez członkóW stowarżysżenia oraz chętnych osób nieodpłatnie, Tym samym rozliczan]e i

prawy merytoryczne prowadżone 5ą przez stowarzyszenie społecznie,

YWnośĆ cYklicznie będzie odblerana przez zainteresowanYch W formie paczek żywnościoWych W środy każde8o
esiąca pocżąWszy od 20 Września 2017 roku do 31 maja 2018 roku W Bodz. 13:00 do 16:00 w Bżinicy starej

l. Karola Miarki2 {szkola).
ność wydawana potrzebującyń musi zostać dowieżiona z magazynu Bank! Źywnościw opolu-Lubosżycach do

ejsca składowania i WydaWania tj. budynek szkolny W Bżinicy starej ul. Karola Miarki 2 .

ransport ŻYWnoŚci z ma8azynu W Luboszycach do maBazynu w Bżinicy starejio koszt który ponosi nasza
n zac]a by pro8ram pornocy fUnkcjonował i spełnia1 swoje zadanie,

2. zakładane reżUltaty realiracil ,adania Publiczne8o

kladamy iż W Podpro8ramie 2017 pomoc żywnościowa zostanie przekażana ok,370 osobom spelniają

ryteria dochodowe i przyczynoWe PIanowane jest przekazanie nasżej organizacj] ponad 18,6 ton żyWnoścl, któr

do potrżebUjących z Gm]ny Dobrodzeń. ZapeWnienie finansowania transportu żyWnoŚc ulatwi dystrybu

mocY żyWnoŚcioWej prze2 stoWarżyszen]e.

lV, szaa!nkowa kalkulacja kosztÓW realiz3cji źadania publiczne8o (W pżypadku WęK.e] lłby ko9tóW

5tń e]e ńoźliwóŚć dodóń a ko e]nych w e6zY)

3)Wańość ko9tóW ó8ó]em do poniesien a ż dotac]i nie rnoże prżekroczyć 10 ooo zl,
a|w paypadku wsparcla realżacj żadań]a pub]kzneto,

Lp.

Rodzaj kos.tu Kosń c.tkowity
(zt)

do poniesienia

dotacii'
(rł)

doponiesienia
re środków

lnnych iródel,
Wkladu osobowego

lub rrecrowegoa)
(zł

1.

Transport oraż żYWność
Bzinica opole Lubosżyce Ma8azyn -

Bzinica

2000,00 2000,00

Koszty o8ól€m:



r) proponow:ne zadanie publk!ne będŁie lealizowane wytącrn]e Wzakle9e dz],talności pożytk! p!blicznego ofer€nta;

2; W lariach skladanejof;lty pn€w dU]emy pobłetr]€Yn]epo b]e ra nie. śWiadczeń plenięźnych od adrcsatóW radan]a;

3] W§zystkie podane w ofelcie olau żałącznlkach informacje 5ą żcodne z aktualnym stan€m prawnym

4} ofereni'6;Ri! sk|adaiący nińieFżą olenę ńie zaleBa 1 ir}!/€l€ga+idj ż opłacańiem należności z tytu|u ,obowiążań

5) oierent+€ł;#P 5kladają.y n]n eisżą ofe ę ń]e zaleca lhflż+lec++ńP ż oplacań]em nal€żnośc] ż tytul! śkltsdek na

Ubezpiecżen ! spolec.ne,
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1podp s 05oby upow.żn,oneJ
lub podpiśy ośćb upoWażniony.h
doskl.danńośwadczeńwo wim cń u

zala.znikI
w przypadku rdv oferent ne jest zalejestlowany W l(lajowym R€jeltEe sądowyń

żorvRinóiem kopia aktualn€go wycią8u ż inneto lejestru lubewideńcji,

oata 14.09,2017r-

- potwlerdzona ua ż8odność
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