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PoUczEN lE co do ,oosobu Wvoeln ia 1ia ofe v
ofertę na €żV wypeln ć Wy]ącżn e W b]alych pustych po ach, żBodnle z n5trukcjam Uńiercżonymi prZY poszcżeBo nych po ath / -

zaznac.enie gwiazdką, np,: 
"pob]eranie*/niepobieranie|" 

oznacz., że należy skleś]ić niewlaściWą odpowiedź, Pozost;wiając
plaw'dlową, Pżyklad.,p€bi€4ałi€91iepobl€ż.le ",

l, Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. organ administracji publicżnei,
do któreAo adresowana i€st ofeńa

Urząd Miej5ki W Dobrodzieniu

2. Tryb, w którym żłożono of€ńę
Art. 19a ustawY z dria 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku
publ]cznego i o wolontal]acie

3. Rodżai żadania pUblicznego1)

pomocv 5poł€czne], w tvm ponrocv rodżinom ] o5obom
w trudnei §ytuacji źyciowpj olaz wyróWnyWania
szan5 tvch rodz]n i 05Ób,

4, Tytu| żadania publiczne8o Realjzacja dzialań na rzecz dożywiania

5. Telmin realiżacji żada nla publicznego') Data 29.a1,.ża1,8 Data 02.05.2018

ll. Dane oferenta (-óW)

lll. zakle§ rzeczowy zadania publicznego

1, NażWa ofelenta (-óW), forma prawna, numel Krajowe8o Reiestru 5ądow€to lub innej ewidencii, adres siedziby oraz
adres do korespond€ncji (jeżeli iest inny od adresu siedziby)

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

2. lnne dodatkowe dane kontaktow€, W

tvm dane osób upoważnionvch do
składania wyjaśni€ń dotY.zących of€rty (np,

num€rtelefonu, adr€s poczty elektro. czńej,
ń!ńer fakrU, adres 5tronV ]ńternetowei)

lolanta Kopyto
tel,600 289 698
jolanta26@auto8raf ,pl

1. opis zadania publicznego ploponowanego do lealiż3cii wra, ze Wskazaniem, w szczególności celu, miej§ca jego

realizacl'i, grup odbiorcóW zadania oraz prz€WidyWanego do Wykorżystania Wkładu osobow€8o lub

towarżyszenie Rozwoju Wsi Bzanica stara, Bzinica NoWa, Bąki, Kolejka We Współpracy ż Bankiem Żywności W
polu oraz M60Ps W Dobrodzieniu, realizuje pro8ram operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017 - 2020, celem

8ramu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup 05Ób najbardziej potrzebujących w całej Polsce,

ontynuujemy Podpro8ram 2017, W ramach którego osobY najbardżiej potrzebujące W calej Polsce mogą
korzystać ze Wsparcia W postaci żywności, jak róWnież możliwości ucżeslniczenia W różnych działaniach

pierającVch, edukacvjnych i Wlączających.
moc W ramach Po PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodóW nje mo8ą
pewnić sobie/rodzjnie odpowiednich prod!ktÓW żyWnoŚciowych i dlate8o też tfafiać będzie do ograniczonej

iczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacjitj,
dla osób 5amotnie gospodarujących o dochodżie nie prżekracżającym 1268,00 zł netto, który ustalany jest ż
iesiąca poprzedzająceso odebranie skierowania z ośrodka Pomocy społecżnej;

dta osób W rodżinie o dochodzie nie przekracżającym 1028,00 zł netto na osobę W rodzinie, który ustalanyjest
miesiąca poprżedzającego odebranie skierowania ż ośrodka Pomocy 5potecznej.

prócz kryterium dochodowe8o musi być także spełniona przyczyna z art.7 ustaWy o Pomocy społecznej, Z8odn
art. 7 ustawy z dn.12.03,2oo4r, o Pomocy społecznej U.t. Dż.U, z 2015 roku poz, 163 ż późn.zm.), pomocy
połecżnej udzieia 5ię osobom i rodżinom.
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ńkowie stowanyśżenia nieodplatnie przekażUją anykuly spożywcze na podstawie skierowania Wydane8o
oPs W Dobrodzieniu osoborn spełniającym kryteria dochodowe i plzyc2ynowe,

onitorowanie żaładUnku żywności ż ma8ażynU W LUbo§zycach i rozładunek żywności W 8żinicy starej
rowadzonyjest przeż członkóW stowarżyszenia ońz chętnych osób nieodplatnie. Tym samym rozlicżanle
sprawy meMorycżne prowadżone są prżeż stowarżyszenie spolecznie,
ywność cyklicżnie jest odbierańa prżez zainteresowanych W formie paczek żyWnościowych W środy każde8o
ies]ąca począWszy od 20 Wrż€śni6 2017 rokU do 31 rnója 2018 rokU W godz, 13]00 do 16:00 W Bzinicy starej

l, Karola Miarki 2 (sżkoła).
ść Wydawana potrzebUjącYm powinna być doWieżiona z magazynu Banku ŻywnościW opolu-Luboszycach

o rriejsca składowania i wydaWania tj. budynek s2kolny W Bżinicy starej ul. Karola Miarki 2 .

ransport żywnoŚci z ma8azynu w Ltrboszycach do magazynu W Bzinicy starej to koszt który ponosi na
nizacja by pro8lam pomocy funkcjonował i spelniał swoje zadanie,

2. załł.dane rezultaty r€alizacji zadania publiczne8o

kładamy iż W Podprogramie 2017 pomoc źywnośc]owa zostanie przekazana ponad 370 osobom spełniającym
kryteria dochodowe i prżyczynowe, Planowane jest prżekazanie naszej or8aniżacji ponad 18,6 ton żYWności,
rafi do potrzebujących z Gminy Dobrodzień. Już teraż ż Podpro8ramu 2017 konYsta 367 osób. Dalej Wplywa

erowania ż oPs, zapewnienie finansoWania tran5portU żywnoŚci ułatwi dystrybucję pomocy żyWnoscioWe
przez stowarżyszenie do żtskończenia Podprogramu 2017,

lv.sżacunkowa kalkulacja ko§łów lealizacji zadania publicznego (w prżypadku więk§zej licżĘ ko9tów
istn e]e możliwość dodanla ko ejnych Wel§zy)

Lp.

Rodrai kosrtu Kośń całkowity
(źll

do ponie5ienia

dotacjil)
(zł)

do ponle5i€nia
ze środków

innych źródeł,

lzl)
Tlanspoń olaz źYwność Bzinica -
opole Lubosżyce Magazyn Bz]nica 1000,00 1000,00 0

xoszty o8ółem: 1000,00 1o00,0o 0

1) plopoiowane Zadanle publkrie bĘdu ie rea żowane Wyiąan e W akres e dzialaliokl poż}tk! p!blcznego of€renta;
2) w lam.ch składanej orerty piżewidUj€mv F€bie€iie+niepóbierańie' śWiadcżeń pieniężnych od adresatów 2a& nia;
3) wszvnki€ podan€ w oferci€ oraz żalącznikach informacj€ ,ą zgodne z aktualnym §tan€m prawnym

a) ofelent'/6{e+ei€jł skladający n n ejsżą ofertę nie zale8a (_]ą)'/+aleF+ją)j z oplacaniem należności z tytulu zobową.ań

5) oferent./o{€ei. ,kladają.y ńinieFzą ofedę nie żaleta (,ją)-/.ales++iąF z oplacaniem należności ż Mutu śkład€k na
ubelpieczenia spoleczne-
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Dafa 12,01,2018

W przypadku 8dy oierent nie jest żalejestlowa.y W Krajowym Rejestże sądowym potweldżona ża żgodność
z ory8 na]eń kop a akt!ahego wyc ągu z lnne8o rejestrU !b ewldenc]i

!)Waftość ko9tóWotółem do pon]e§ieńia z dotacj]n]e może pnekroayć 10 oooz].
alw przypadłu wsparc a lea żacjizadan a pub iczne8o,


