
wPŁYNĘLo
sekr€taliat U rzędu Miejskiego

u Doblodzieniu

UPRoszczoNA oFERTA REALlZAC,Jl ZADANlA PU

PoUCzENlE co dośoo3obu Wvó.łńieńla of.ńv:
oleńę należy wypelnić dącznie w bialych pustY€h polach,lgodnie z in§tru kcjami umiPrconymi pny posrcze8ólnYch polach

z..nBcżenie Bwiardką, ńp,: ,,Pobierani€./ni€pobi€rani€*" oznacla, że należy śkr€ślić nieMaściwą odpowiedź, pożo9tawlając
p?w dlową DPy<l.d: 

'F€ói€lnś€!/1ie 
po oie u. P",

l, Podstawowe informacje o złożońej ofercie

ll. Dane oferenta (.óW)

lll. zakJe§.żeczowy zadania pUbllcznego

załącznik nr 1

1. ortan administ.dcii pobllcżn€i,
do któ.eĘo adresowana i€si ofeńa

2. Tryb, W którym złożono ofeńę Art. 19a U§taWY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o Wo]ontariacie

3. Rodzaj zadania p!bIic2negorJ Dziaia ność na rzecż lokalnych mniejszości narodowych iochrony
dziedrictWa kU]tUloweeo

4. Tytul zadania publlene8o Podtrzyma nae tradycji i tożsamości mn iejsżości narodolvych i etnicznych

s. Te.ńin realizacji zadania pub!iczne8o|)
Data

8.1,2.2a77
Data

15.12.2a17

1. NażWe of€renta (_ów), forfia prawna, numer Xraiowe8o Rejestru sądoweEo lub innej ewldencji, adres siedribY oraż
adres do korespondencji (leżeli l'e§t inny od adresu śi€dziby)

ToWarzystwo społec.no-KUlturaIne NiemcóW na ŚląskU opo 9k]m, KRsl0oooo77757, adrc! d M, Konopnlcklej6, 45-oo4
opo €

2.|nne dodatkow€ dańe kontaktowe, w
tyń dane osób lpowaźnionych do
składania Wyjaśni€ń doty.!ących ofe.ty (np,

nuńertelefonUt adre§ poc.ty elektron]czn€j,
nuńel faksLl, ad.es stlonv internetowei)

tel,: 77 / 40 2L o7o
E ma] : tskn@tskn.Vde,D
wWW: httpJ/t§kn,vdP,ol
Wyjaśiień udż]a a Pan Barba.a Kaczmarczyk, te,: 34 / 357 53 09

1. opis 2adania publicrnego proponowan€8o do reali.acji wrrz że Wskataniem, w szcz€gólńoś.i celu, mie;§ca je€o
odbiolaów 2adania oraz do wvkorzvslanla wkładg

otkan e adwentowe", będzie konsoldowa]o czionków Mn €j§żości Niemieckiej Gm ny Dobrodzień, pop2ez przY8otowan

ię do W§póLne8o przeżywania oklesu AdWentu olaz ŚWiąt Bożego Narodzenia, z UW3gi n3 z.nikające tladycje, spotkanie
e dobrym przyk|adem przypomnienia sobie kolęd i innych pi€śni adwentowych i śWiątecznych, jakie w szcze8ólności

żywane na GÓrnyrn ŚląskU- Ta po raz szósty już organizowane święto piosenki i śWiątecznych prleżyć zgromadz] ponown]

ie|u m eszkańcÓW nasżej 8m]ny, Zostaną zapro§zone zespoły, Wykon!]ące utwory.dwentowe ]ŚWiąteczne, Zostaną takŻ

roszeni goście/ aby podkreślić Wagę tradycji funkcjonujących na Doblodzieński€j Z emi od dz €siątkóW lat.

r ]Ródżój zadanla zaw]€ra §ię w żakrese ladań
pub cżne8o ]o Wo ontarjac e.

!lTerm n rea Daciizadan a ńie nroże być d|uższy

okreśonych wiń,4 ustawy ż dn a 24 kwietnia 2003 r, o dzlalalności poźytk!

niż90dn,



2, zakl.dan. rerUltaty re.llr.cji żadanla pUblląnego

wi€nie kultury hlstorii i tożsa mośca mn i€jr.ości na rodowch na

Eypominan]e pieśn] śpi€Wany.h wykonyvr'eivch n. telenie Gminv

terenie Gm ny ooblodz]eń,

oóblodżi.ń W jężyku n]erńie.k]m,

lV szaaunkowa kaIkulacja kośltów realira(ji żadanla publicżneto lw pżypadk( Więtśr.] l]cżbY kóśżtów
i5tniele możl wość dodaoiz kó ejntch wietsży)

Lp.

RodDi łośrlu
l,łl

dopoDle5lenia

dotaclllr
{dl

ze środłów

pochodrąayćh !
lnnych źródeł,

l

7 Wyn.j.n ,.tl l wysn ój ,!ll

3

xosrty o8ól.ńi

ośWiadĘen(-V), ż.j
1) p.Ęonowan€ ladanie publiEne będżie .€lllzowane wvtącżnl€ w akr€sie dzia|.|noś.i pożńU publianeto oferćŃ!,
2} w Emach,kl.danej of€rty pżewldujemy p9bierąń.Vniepobi.€nie i świądc.ei pie.lężny.h odadle tówzadania;
3) Wyslkie pod.ne w oferci6 oEz laląonika.h infom.cjć sł ź8odne ż .łtu.lnyB stanen 9rawnym

i taktY.fiYm,
4) of€l€ntl/o+ef€i€i' skladający ninle]szą ofenę ile zaie8a (,]ą)ł/ra]€€&Hą}" ! opłacanl.m nal€żroŁi i tytulu żobowiąDń

podatloaych;
5) oaer€ńt'/ofć€6.łr skhd.jacy ninieFzą of€rtę nie z.l€Ba (-jąl'/ełe€F$d' z oplacaniem nal.rności r tytufu 9khdek na

Ubezpl€clenia 5poleczne,
TOw^RZY§]]\0 śli)l L ; ,\ ll (lllIl]n^LNE

TOlvAMYsnvo sPOł I]a7)]0.KULTUMl,NE
) .. ..

I,,l7] ,v',.-f,), , l/rł/ -^ ,i
-.-,flł cF-_( sEl\il,, ,łl t , ,i1!^

...:--.łĘ,j1,1..L.i,ł\. ......... .. . .. .. . .. | [utIV \h ,
lpódD!.lohvUp }.łtlór", )|,lli,|',.t,|.l,.,..y,ura
fun 9odr3Y cób Jpow.i.lońych
do 5khdónl. ośwladdeń wo]| wlmiąnl!

użbdhlł:
W przvpadku 8dy of€rcnt nie jen ereienrcwańy W (niowym neje§t?E stdowym -

ż ory8nl.bn kopia akiualnego Wycią8u z inie8o Ejenru lub ćwjdehcji,

D.ta 24,11,2017

poiłlerd.on. ?. ?8odność

ll W.ńoić łośu tóW o8ół€m do ponie5ienla ż doiicii ni€ ńóić pn.kr@yć 10 ooo 2l,
ł rW pruypadku wsparcia rełl]zacjindanh publ]crnego,


