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Zalącznik nr 1

WZóR

oFERTA REALlZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGo

Data i miejsce złożenia oferty
(Wypełnia organ administracji publicznej)

oFERTA

oRGANlZACJl PoZARZĄDoWEJ, o KTóRYNł MoWA W ART, 3 UST. 3 USTAWY Z DN|A 24
KW|ETN|A 2003 r. o DzlAŁALNoScl PoZYTKU PUBL|CZNEGo l o WoLoNTARlAClE (Dz. U. z

2O1O r. Nr 234, poz, 1536)1),
REALlZAcJl ZADANlA PUBLlcZNEGo

(rodza.j zadania publicznego2))
Organizacja imprezy historyczno - edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego - kultury pożamictwa na Gómym Śląsku - XIII Zawody Sikawek
Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016

(tytuł zadania publicznego)

W okresie od 1 czeMca 20'16 do 30 czerwca 2016

W FoRMlE
WSPARClA REALIZACJl ZADANlA PUBLlcZNEGo1)

PRZEZ

BURMlSTRZA DoBRoDZl ENlA
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisóW działu ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poźytku publicznego i o Wolontariacie

wPLri,



l, Dane oferenta1)3)

1) nazwa: STOWARZYSZEN|E ROZWOJU WSl SZEMROW|CE

2) forma prawna:a)

(X) stowarzyszenae ()fundacja

( ) kościeIna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

() spółdzielnia socja|na ()inna,..,.,,.,.,..

3) numer W Krajowym Rejestźe sądowym, W innym rejestrze lub ewidencji;s)

0000l 59075

4) data Wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 17 KW|ETN|A 2oo3, sĄD REJoNoWY W oPoLU, Vlll

WYDZ|AŁ GOSPODARCZY KRS

5) nr NlP: 576-14-66-016 nr REGON: 532387790

6) adres:

miejscowośó: SZEMROWCE ul,: STRAŻACKA 1

dzieInica lub inna,iednostka pomocnicza:7)

gmina:DoBRoDZlEŃ powiat;8)oLEsKl

województwo: OPOLSKlE

kod pocztowy: 46 - 380 poczta: DoBRoDZlEŃ

7) tel.: 34/3536448, 600 964 125 faks: 34/3536030

e-mail: j9€§El!!!]@p9ez!ą!!ed http:// WWW. szemrowice, Dl

8) numer rachunku bankowego: 34 8907 1047 2005 4004 7005 0001

nazwa banku: BS W LEŚNICY O/DOBRODZIEŃ

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta1):

a) WLooZYK JoAcHlM _ PREZES

b) TKACZYK LUCJAN - WlcEPREZEs

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy .iednostki organizacyjnej bezpośrednio Wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:g)

1 1) osoba upoważniona do składania Wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

JoACH|M WLoCZYK, TEL,600 964 125

12) przedmiot działalności pożytku pubIicznego:

| "' 1iil"'""ść 
nieodpłatna pożytku publicznego



13) jeżeli oferent prowadzi działalnośó gospodarczą:

b) przedmiot działalności gospodarczej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ll, lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z plzytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

lll. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1, Krótka charakterystyka zadania publicznego

Cykl imprez strażackich promujących dzieje pożamictwa i techniki pożańiczej w nawiązaniu
do historii Górnego Sląska, odbywający się od 2004 roku w Szemrowicach w gminie
Dobrodzień.,Impreza składa się z konferencj i populamo - naukowej pt. ,,Dzieje pożamictrva
na Gómym Śląsku do 1945 roku", której uczestnikami są historycy pasjonujący się dziejami
pożamictwa na Górnym Sląsku. Dla strażackiej młodzieży są organizowane Gómośląskie
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożamiczychprzy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej
sikawki - są to jedyne tego typu zawody w Polsce, podczas których młodzież rywalizuje pny
użyciu ręczrrej sikawki pochodzącej z 1908 roku, poznając jednocześnie w praktyczny sposób
dawną technikę i kulturę pożarnictw,a śląskiego i europejskiego. Zawody Sikawek Konnych
na Gómym Śląsku są naj efektowniej szą częścią imprezy, gdyż biorąw nich udział załogi
Ochotniczych Straży Pożamych, które posiadają dawne, konne wozy strajżźckie, z\^,ane

popularnie sikawkami konnymi. Strażacy sami remontują i przygotowują sikawkę, a wiele
jednostek OSP to zmobilizowało i wyremontowali zaniedbane i zapomniane konne wozy
strażackie. W zawodach biorą udział załogi OSP z kilku województw, a takżę zza granicy,.

Czech i Niemiec. W roku 2009 w imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników: 37
załóg seniorórv i 13 MDP - żeńskich i męskich, w 201 1 roku 48 jednostek OSP. Organizacja
imprezy spowodowała podjęcie działań przez organizatorów w dązeniu do uhonorowania
postaci J. C. Hellmanna oraz przywrócenia nadawania medalu jego imienia. W 2008 roku
uroczyście została odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci J. C. Hellmanna - prekursora i
organizatora śląskiego poźamictwa na przełomie XIX i XX wieku oraz rozpoczęły się
starania o ustanowienie medalu im. Hellmanna. zakończone uchwałą ZG ZOSP RP o



ustanowieniu medalu im. Hellmanna w lutym 20l l. który będzie przyznawany strażakom za
wybitne zasługi dla śląskiego pożamictwa. W sierpniu 2012 roku medal został po raz
pierwszy przyznany, Wpłynęło to na zwiększenie zainteresowania historyków dziejami
śląskiego pożarnictwa. Zawody Sikawek Konnych na Górnym Sląsku - Dlti Szemrowic
odbywały się corocznie w każdy pierwszy weekend czerwca, a od 20l3 roku w drugi
weekend czerwca.

2. Opis potźeb wskazujących na koniecznośó wykonania zadania publicznego, opis ich

plzyczyn oraz skutków

l. Istnieje potrzeba podtrzymania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej - ku|tury pożarnictwa na
Górnym Śląsku. Zakręs dzjałań obejmuje: organizację imprezy kulturalnej zwięanej z historią pożamictwa.
prezentację sikawek pozamiczych z regionu Górnego Śląska. Ma to się przyczynić do wzlostu zainteręsowania
władz samorządowych, by zaczęĘ dostrzegać również innę potrzeby i dążenia ochotniczych jednostek Straży
Pożamych, wzrostu Zainteresowania muzeów, które powinny pomóc jednostkom oSP we właŚciwej renowacji
zabykowych konnych wozów stlażackich, Wzrostu Zaintelęsowania instytucji zajmujących Się historią Sląska,
by mogły podjąć bardziej zdecydowane działania badawcze w kierunku dziejów śląskiego pożamictwa,
Zachodzi potrzeba popularyzacji kultury pożmictwa wśród społeczeństwa.
2. Potrzeba przyciągnięcia do działalności społecznej jeszcze więcej młodzieży, a działalność w OSP jest bardzo
atrakcyjną formą iczęsto początkiem dalszej aktywności w swoim środowisku lokalnym.
3. Popularyzacja działań zakesie Odnowy Wsi.

4. Uzasadnienie potzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z rea|izaąą zadania

pUblicznego, W szczegó|ności ze Wskazaniem W jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia

stan dard u r ea|izaĄi zadania.1 1 |

Nie dotyczy

3. opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami są:

-.jednostki oSP z terenu kilku województw, które posiadają konne zabytkowe Wozy strażackie,

pźenośne sikawki - drużyny żeńskie i męskie - co najmniej 30 druźyn (ok, 300 osób),

- drużyny MDP (wiek 12 - 16 lao z terenu kilku Województw - co najmniej 15 drużyn (ok, 105 osób),

- historycy pożarnictwa śląskiego - dwóch prelegentóW konferencji, ok, 40 słuchaczy,

- grupy rekonstrukcyjne związane z dziejami pożarnictwa,

- orkiestry dęte, Zespoły Wykonujące śląskie utwory ludowe i biesiadne,

- Wolontariusze - mieszkańcy szemrowic, Warłowa, biorący bezpośredni udział W organizaqi zadania,

- Widzowie imprezy - osoby bezpośrednio zainteresowane kuIturą itechniką pożarnictwa na Górnym

Śląsku - ok, 3ooo osób



5, lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5lat otżymał dotację na dofinansowanie lnwestyc]i

związanych z rcalizai]ą zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,

organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ,11)

Nie dotyczy

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

6. Zakładane cele realizacii zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

- Podtrzymywanie tradycji narodowej, obJ,watelskiej i kulturowej - kultury pożan ct,wa na
Gómym Śląsku. Aktywizacja i integracj a j ednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
woj ewództwa opolskiego, śląskiego i ościerrnych wojewódżw, posiadających dawne konne
wozy bojowe oraz upowszechnianie kultury pożarnictw-a na Górnym Śląsku - przeprowadzenie
Zlotu Zabytkowych Motopomp Strażackich i Grup Rekonstrukcyjnych Historycznych Straży

Pożamych, XII Zawodów MDP przy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikarvki,
przeprowadzenie XIII Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.
- Aktywizacja i integracja jednostek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z wojewódaw

opolskiego i śląskiego oraz ościennych, propagowanie zdrowego, wolnego od rrałogów trybu

życia - przeprowadzenie XII Zawodów MDP przy użycil ręcznej przenośnej zab}tkowej

sikarł,ki.

- Propagowanie dziejów pożamictwa gómośląskiego (obejmującego obecne województwa

opolskie i śląskie) i dawnej tecturiki pożarni czej do 1945 roku, a przez to bogactwa

historycznego i kulturowego ()po|szczyzny - organizacja konferencji popularno - naukow,ej

,,Dzieje pożamictwa na Gómym Śląsku do 1945 roku".

- Wspieranie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim oraz wspieranie kultury

ftzycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w nietypowy sposób poprzez organizację

Górnośląskich Zawodów Młodzleżowych Drużyn Pożamiczych przy użyciu ręcznej przenośnej

zabytkowej sikawki.

- Organizowane imprezy mają zasięg ponadregionalny - w zawodach wezmą udział jednostki

OSP z pięciu województw (opolskie. śląskie, łódzkie. wielkopolskie, dolnośląskie).

- Integracja mieszkńców Śląska Opolskiego i Gómego oraz społeczności Szęmrowic wokół

organizacji imprezy, zaangażowanie we wspólne dzińanie w ramach realizacji Programu

Odnowy Wsi - pronrocja i organizacja wolontariatu - zaangżowanie mieszkańców wioski w

organizację imprezy.

SZEMRoW|CE, Gl\łlNA DoBRoDZlEŃ, PoWlAT oLEsKl



8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Realizacja projektu rozpocznie się od l czerwca 20l5 roku. Na stronie intemetowej Szemrowic
(www.szemrowice.pl) zostaną umieszczony cele projektu i będą relacjonowane poszczególne działania.

W ostatnim dniu przed imprezą zostanie rozstawiony namiot festynowy oraz przygotowane miejsca do
sprzedży artykułów konsumpcyjnych. Prace te wykonają mieszkańcy Szemrowic jako wolontariusze. Przez
dwa tygodnie, poprzedzające zavłody, drużyny MDP będąprzyjeżdżały na ćwiczenia, które będą się
odbywaĘ na placu przed remizą OSP w Szemrowicach.

W sobotę, 4 czerwca, w godzinach przedpołudniowych odbędzie się konferencja popularnonaukowa
pod tytułem ,,Dzie.je pożarnictwa na Gómym Śląsku do 1945 roku", podczas której swoje referat przedstawi
jeden preIegent. W czasie konferencji przewidziano poczęstunek dla około 40 osób.
W godzinach popołudniowych rozpoczną się: Zlot Zabytkowych Motopomp Strżackich i GIup
Rekonstrukcyjnyclr Historycznych Straży Pożarnych iXII Górnośląskie Zawody MDP przy użyciu ręcznej
przenośnej zabytkowej sikawki. W pokazie zabykowych motopomp weźmie udział około 10 grup
rekonstrukcyjnych, a w zawodach MDP - l5 drużyn męskich i żeńskich. Sprzętem uż}tym w czasie
zawodów będą sikawki przenośne z l908 roku. Zawody odbędą się na dwóch torach. Dla uczestników Zlotu
przewidziano dyplomy, a dla zwycięzców iuczestników zawodów nagrody (puchary, nagrody rzeczowe)
oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy zawodów i zlotu otrzymają również poczęstunek.
W godzinach popołudniowych w namiocie festynowym rozpoczną się występy ańystyczne dzieci z
Przedszkola Samorządowego z Szenrowic, SzkoĘ Podstawowej z Szemrowic. Wieczorem odbędzie się
dyskoteka.
W niedzielę, 5 czerwca, odbędą się XltI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku z udziatern co
najrnniej 25 drużyn męskich i żeńskich. Zawody odbędą się w trzech kategoriach: sikawek konnych -
kobiety, sikawki konne - nlężczyźni. sikarvki przenośne - kobiety i mężczyźni.Impreza rozpocznie się od
zbiórki uczestników zarvodów na placu obok remizy oSP, a następnie w uroczystym korowodzie przez wieś
udadzą się na plac zawodórv i festynu. Uczestnicy zawodów będą się zmagali na dwóch torach. Po
zakończeniu zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy za miejsca nagradzane i za udział oraz nagrody
fzeczowe ufundowane przez sponsorów pubIicznych i prywatnych. Kazdy z uczestników otlzyma również
pamiątkę za udział w zawodach. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają również poczęstunek.
Przewidywana liczba widzów to ok. 3000 z wojewódaw opolskiego, śląskiego, ościennych oraz zza granicy.
Równocześnie w namiocie festynowym będą odbywały się występy: dobrodzieńskich majoretek, orkiestry
dętej z Szemrowic, kabaretu KAFLIKI, a wieczorem wystąpi zespół Marka Biesiadnego. Wieczorem
odbędzie się zabawa taneczna dla straź2ków, uczestników Zawodów oraz publiczności - do tańca zagra
zespół CONTEX. W czasie trwania imprezy stoiska garmżeryjne będą obsługiwać mieszkańcy Szemrowic.
Następnego clnia plac festynowy zostanie posprzątany. Prace wykonają nieodpłalnie mieszkańcy wsi. W
ciągu drvóch tygodni zostaną wysłane do sponsorów publicznych i prywatnych podziękowania, natomiast l8
czerwca odbędzie się finansowe i merytolyczne podsumowanie imprezy, na które zostaną zaproszeni
wszyscy, którzy brali udział w pracach organizacyjnych . Zakończenię redizacji zadania nastąpi 30 czerwca
20l6.
Będzie prowadzona dokulnentacja fotograficzna. informacje i zdjęcia zamieszczone na stronie internetorvej.
W czasie zawodów zoslaną rozstawione banery reklamowe sponsorów publicznych i pryr.vatnych.
lmpreza będzie relacjonowana w mediach Iokalnych (NTO, Kulisy Powiatu).

Zadanie publiczne realizowane W okresje od 1 czerwca 2016 do 30 czerwca 2016

Poszczególne działania W zakresie

reallzowanego zadania
publicznegola)

Terminy realizacji

poszczególnych

działań

oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie W zakresie realizowanego zadania

publiczne9o

9. Harmonogram'3)



pamiąlek iartykułów konsumpcyjnych I l-'v"''','
(25 os,). l I rł olontariusze

- konlerencja populamonaukowa pod l l

tytułem ,.Dzie.je pozarnictwa na l4 czeruca. g. ll ITSKN Szemrowice
Gómym śląsku il prelegent). l l||
- Pokazy grup rekonstrukcyjnych, |4 czerwca. g. 13 | Srowarzyszenie, OSP, wolontariusze

rozslawienie namiotu fęSrynowego. |3 czerwca
przygotowanie miejsca do sprzedazy

Stowarzyszenie, OSP, mieszkańcy wioski

sprzęfu,

- wręczenie nagród i dyplomó\ł |4 czerwca. g, l7.30, r..o I 
Stowarzyszenie, OSP

- w)istępy artystycznę dzieci z 4 czerwca. g. l8 - | Stowarzyszenie. Zespół Szkolno - Przedszkolny zPrzedszkola Samorządowego z l9

- 20.00

- Zlot Zabylowych Motopolnp I l
Strażackich i Grup Rekonstrukcyjnych |4 czerwca. g, l4 | Stowarzyszenie, oSP. wolontaliusze
Historycznych strazy Pożamych,
Górnoś|ąskie Zawody MDP przy
użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej
sikawki (l5 drużyn żeńskich i
męskich),

- Pokaz specjalny - pokaz gaszenia
|4 czerwca. s. l7 |Stowarzyszenie, OSP, wolontariuszepożaru Z użyciem zabytkorłego 

I

- XIll Zawody Sikawek Konnych na I l
Górnyn Sląsku (30 druĄT żeńskich i | 5 czerwca, g. l4 - | Stowarzyszenie, OSP, wo|ontariusze
nlęskich w trzech kategoriach z 1,o
udziałcnl ok. j000 rvidzów_1. l '"

Szemrowic. Szkob Podstdwo\\ej z |'' ISzemro,vic.Szemrowic. l I

- dyskoteka, IO...*.u. g. ZO - | Sto*urryszenie, OSP, wolontaliusze

- występ zespołu Marka Biesiadneg^ , l l

zespołem " - 
|5 

czerwca, g, 18,30 
|Storłarzyszenie,

2

- zbiórka uczestników zawodów na |5 czerwca. g. l2 -
placu obok relniz; OSP. losowanie l l

| 13.j0 | oSPkolejności stanów.

- korowód ulicami szemrowic.
l4 czerwca, losp
g. l3.30 - 14

dekoracja złrycięzców, wręczenie
| 5 czerwca. g. l8,00 | Srowarzyszenie, OSP, wolontariuszenagród rzeczowych. dyplomóu. l l
_ l8.30

występ dobrodzieńskich mażoretek, | 
5 czerwca, g, l4,00 

| 
Stowarzyszenie, oSP, sponsorzy

_ l4.30

występ orkiestry dętej z Szemrowic |5 
czerwca, g. l4.j0 

| 
stowarzyszenie, osP, wolontariusze

- l5.30

_ występ kabaletu Kafljki ] 
5 czerwca. g. 16 _ 

| 
Stowarzyszenie, oSP, wolontariusze

17

- zAbawa taneczna zesPÓł CONTEX 
I 
s ....*.u. g. z0 - 

| Sro*ur.yszenie, osp, TSKN
2



- prace poIządkowe placu festynowego l6 czer$ca I 
Sro*arzyszenie, OSP, TSKN

i zawodów. demontaż namiotu - 25
osób,
- wysłanie do sponsorów publicznych i | 6 - l7 czerwca I Stowarzyszenie, oSP, TSKN
prywatnych podZiękoWania,
- podsumowanie imprezy dla osób
zaangażowanych w organizację | 18 czerwca I Stowarzyszenie, OSP, TSKN
imprezy,
- zakończenie realizacji' zadania, a
następnie sporządzenie sprawozdań i I I9 - 30 czel,rłca I Stowarzyszenie, OSP, TSKN
rozliczenie merytoryczne oraz
finansowe

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

1. kultywowanie kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - zwiększy się zaintelesowanie
historią i kulturą Śląską je szcze lepsze poznanie przez mieszkańców wojewódawa opolskiego
i śląskiego dziejów Ochotniczych Straży Pożamych oraz dawnej techniki pożamiczej,
ż.integracja zaprzyj aźnionych drużyn strażackich z państw unijnych - kontakty te przyczynią
się do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć,
3.uczestnicy poznają walory turystyczne i historyczne miejscowości powiatu oleskiego i
województwa - promocja regionu: Ziemi Dobrodzieńskiej i regionu Opo|szczyzny,
4.zawiązane nowe kontakty zaowocują dalszą współpracą i Spotkaniami w następnych latach z
jednostkami OSP spoza Opol szczyzly,
5. wspieranie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim oraz wspieranie kultury
ftzycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w nietypowy sposób poplzez organizację
Górnośląskich Zawodów MłodzieżowychDrużyn Pożarniczych przy użyciu ręcznej
przenośnej zabytkowej sikawki - trwałym skutkiem będzie zwiększenie zainteresowania dzieci
i młodzieży działalnością w OSP.
6. upow,szechrrianie kuttury flzyczne1 i sportu.
7. podtrzynranie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - skutkiem będzie
większe zainteresowanie wielokulturową historią Śląska przez jego mieszkańców i osoby
spoza Sląska,
8. promocja województwa opolskiego, powiatu oleskiego i Zięmi Dobrodzieńskiej w kraju i za
granicą. poprzez media i Internet,
9. udział w zawodach i integracj a j ednostek OSP z wojewódńw opolskiego, śląskiego i
ościennych,
l0. integracja mieszkńców wsi Szemrowice oraz okolicznych wiosek w realizację zadania w
ramach programu odnowy wsi oraz zdobycie większego doświadczenia rł,organizację imprezy
lv latach przyszłych,
1 1, angażowanie młodzieży w lokalne działania, co przyczyni się do większego przywiązania
do małej ojczyzny - ograniczenie emigracji ludzi młodych

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztóW realizacii zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:



Lp, Rodza] kosztów "'

9

t
i

Y

Ł,
,9
E
(n_.

E

Kosżt
ca]koWity
(W zł)

z tego do
pokrycia

Wnioskowanej
dotacji
(W żł)

z tego ż finansowych
środków Własnych,
środkóW
z innych źródeł , W
tym Wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego17) (w zł)

Koszt do pokrycia
z Wkładu osobowego,
W tym pracy
społecznej członkóW
iświadczeń
Wolontariuszy
(W żł)

I

Koszty
merytoryczne

1) puchary -
na9rody

l8 83 Zl/szt ]500 0 1500 0

2) zakup na$ód
rzeczowych

l5 228 zvszt 3820 3220 600 0

3) zakup napojów
w ramach
poczęstunku dIa
dnlżyn MDP - 15

drużyn*7 os =
l05 osób

l50 2 Zł 300 300

4) zakup napojów
w ramach
poczęstunku dla
drużfn - 30
drużyn* 10 os,
=300 osób

300 1.8 Zł 540 510

5) konferencja
,,Dzieje
poż:arnictwa:

- gaża dla
referenta

- poczęStunek

I

,l0

400 Złl*,;kład

Złlporcia

400

l00

0

0

400

100

ó) rvynajem
namiotu
festynowego,
montaż i
demontaż

] 3300 lł 3300 Ij00 2000 0

7) kosży Występu
zespołu
coNTEx

l 940 zl 9.10 9]0 0 0

8) obsługa
muzyczna
inrprezy

l l800 zł l800 800 l000 0

9) występ
kabarętu
KAFLlKl

l I800 zł l800 0 l800 0

l0) druk
plakatów

5{)0 I zł j00 (] 500 0



ll Koszty obsługi'u]
zadania
pubIicznego, W tym
ko§zty
administracyjne po
svonie...hal,ą
Oferenta:1g) .

1) ubezp eczenie l 200 polisa 200 200 0 0

2) Wynajem karetki
pogotowia

] l50 zllgodż 700 0
,7oo 0

3) Wynajem i senvis
kabin ToI - Tol

l 700 Złlszl. 700 700 0 0

lll

lnne koszty, w tym
koszty wyposażenia
i promocji po stronie

l) rozwieszenie
plakatóW (10
os.*2h* |52ł) - pr.

społ,

20 lj ZU godz. 300 0 0 300

2)przygotowanie
placu pod
rozegranie
zawodów i

festynu ( l0
os.*5h* 15zł) pr,
społ.

50 l5 ZUgodz. 750 0 750

3) rozstawienie
namiotu
festynowego,
przygotowanie
miejsca do
spfzedaży
pamiątek i
anykułów
konsumpcyjnych
(25 os*4h+l5Zł.)

- pr. społ.

t00 l5 Zł/ godz. l500 0 l500

4) obsługa stoisk
garmażeryj nych
(40 osób * 2
godz. * 15 Zł) -
pr społ.

80 l5 ZUgodz. l200 0 0 l200

5) prace
porządkoWe
placu
festynowego i
zawodów,
demontaż
namiotu (25
osł4h* l5Zł.) - pr.

społ.

l00 l5 ZU godz. l500 0 l500

ó) wysłanie do
sponsoIów
pub|icznych i
prywatnych
podziękowania
(2os.ł3h* l5zł)
pr, społ.

6 l5 zugodz. 90 0 90

7)praca sprzętu
podczas
pź;ygotowań

6 50 ZUgodz. 300 (-) 0 300



8)przygotowanie
zaproszeń

1.1 15 ZU godz. 2l0 0 0 2l0

lV o9ółem: 22.150 ll000 8600 5 850

2, Pż ewidywane źródła finansowania zadania publicznego

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Uwagi, które mogą mieó znaczenie przy ocenie kosztorysu:

BRAK

V. lnne wybrane informacie dotyczące zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

8000 zł 35,63 %

2 środki finansowe własne''

8600 zł 38,31 %

3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środkifinansowe Wymienione
w pkt 3,1-3,3)11)

0zł 0%
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego''

0zł 0%
środki finansowe z innych źródeł publicznych (W szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) "

0zł 0%

pozostałe"

0zl 0%

4 Wkład osobowy (W tym śWiadczenia Wolontariuszy i praca społeczna

członkóW) 5850 Zł 26,06 %

5 ogółem (środki Wymienione W pkt 1- 4)

22450 zł 100%

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora f inansóW pUblicznych

kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym,
czy Wniosek (ofeńa)
o przyznanie
środkóW został Ga)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie został(-a)
ieszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia

w przypadku
wniosków (ofeń)
nierozpatrzonych do
czasu złoźenia
niniejszej ofeńy



1 . Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizac,ii zadania publicznego22)

Obsfuga stoisk garmażeryjnych - osoby kwalifikowane z odpow,iednimi zaświadczeniami,
Zńezpieczenie meĄczne i policyjne.
Członkowie OSP będą utrzymlłvaó porządek na obiekcie trwania zawodów,

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizaĄi zadania23J

Konlerencja popularnonaukowa odbędzie się w natniocie festynowym, Zawody odbędą się

na odpowiednio przygotowanym boisku sportowym, plac zawodów będzie otoczony

barierkami. Występy artystyczne i zabawy taneczne odbędą się W namiocie festynowym.

Sprzedaż wyrobów garma]żeryjnych - stoiska. Dla konnych wozów strażackich zostanie

przygoto\łany oddzielny. ogrodzony parking. dla samochodów - parkingi.

3. Dotychczasowe dośWiadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rcdzaiu (ze

Wskazaniem, które Z tych zadań realizowane były We Współpracy z administracją publiczną),

Orgarizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, Ochotnicza Straz Pożama,
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim koło Szemrowice,
Przędszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa.
Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku organizują od 2004 roku:

- 2004 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, PSP Olesno" PSP Lubliniec,
wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś Opolska'2004
- 2005 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, PSP Olesno II miejsca w
konkursie na projekt ogłoszonym przezUrząd Marszałkowski na zrealizowany projekt
imprezy o charakterze ponadlokalnym - II Zawody Sikawek Konnych na Gómym Śląsku
- 2006 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, Urząd Marszałkowski w
Opolu, Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, PSP Olesno. Wyróżnienie w koŃursie
Piękna Wieś Opolska'2006
- 2007 rok - wsparcie finansowe Samorządu Województwa Opolskiego w ramach
wykonania zadania publicznego ,,Pozlywne ksztahowanie i kreowanię wizerunku regionu"
oraz wsparcie finansowe UMiG Dobrodzień, Starostwa Powiatowego Olesno, Konsulatu
Generalnego RFN we Wrocławiu, PSP Olesno.
- 2008 rok - wsparcie finansowe Miasta i Gminy Dobrodzień rł.ramach wykonania zadania
publicznego ,,Kultura pożarnictwa na Gómym Śląsku, podtrzymanie tradycj i i tożsamości
mniejszości narodowych i etnicznych"
- 2008 rok - wsparcie finansowe z funduszy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim ,, V Wenbewerb der
Alten Pferdefeuerwehrwagen in Oberschlesien und Enthiillung der Gedenktaffel fiir
Johannes Hellmann"
- 2009 rok - wsparcie finansowe Miasta i Gminy Dobrodzień w ramach wykonania zadania
publicznego ,,Kultura pożamictwa na Gómym Śląsku, podtrzyrnanie tradycji i tożsamości
mniejszości narodowych i etnicznych"
- 2009 rok - wsparcie finansowe z lunduszy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskin,, Vl Wettbewerb
der Alten Pferdefeuerwehrwagen in Oberschlesien"
- 2009 rok - wsparcie finansowe w ramach realizacii proiektu ..Ptzez Zawody Sikawek



Konnych na Górnynl Sląsku do integracii z przyjaciółmi z Unii Europej skiej"
dofinansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
- 2010 - wsparcie finansowe Samorządu Wojerł,ódawa Opolskiego w ramach rłykonania
zadania publicznego ,,Przedsięwzięcia promujące Odnowę Wsi w w1,61ąlr" regionalnym"
- 20l0 - wsparcie finansowe Gminy Dobrodzień w ramach wykonania zadania publicznego
"Podtrzymanie tradycj i narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultury pożarnictwa na
Gómym Sląsku"
- 20l0 - wsparcie finansowe z funduszy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Nienrcórv na Sląsku Opolskim ,, VII Wettbewerb
der Altęn Pferdefeuerwehrwagen in Oberschlesien"
201 1 - wyróznienie dla ,,Zawodów Sikawek Konnych na Gómym Sląsku - Dni
Szemrowic" w konkursie ,,Pańnerstwo bez granic" organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego
- 20l1 - wsparcie finansowe z funduszy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz
Towarzyst\ła Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim ,, VII Wettbewerb
der Alten Pferdefeuerwehrwagen in Oberschlesien"
- 201 l - wsparcie finansowe Gnriny Dobrodzień w ramach wykonania zadania publicznego
"Podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultury pożarnictwa na
Górnym Sląsku"
Od 2003 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice organizuje ,,Autosacrum":
- 2003 rok - iII miejsce w koŃursie Piękna Wieś Opolska'2003 za organizację
"Autosacrum 2003",
- 2004 rok - wsparcie finansowe w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego
W ramach Programu Odnowy Wsi:
- 2004 rok - realizacja projektu ,,Jeden rok -jeden krok" przy wsparciu funduszy Polsko -
Amerykańskiej Fundac ji Wolności
- 2007 rok - udział rv organizacji i przebiegu VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi
- 2007 rok - wsparcie finansowe w ramach rcalizacji projektu ,,Wakacyjne drogi ze św.
Krzysztofem i Janem Pawłem II" ,,Aktywizacja j ednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych" ogłoszonego przez Wojewodę Opolskiego.
- 2009 rok - wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu ,,Doposażenie świetlicy
wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń" w ramach wykonania zadania
publicznego pn. ,,Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję
społeczności wiejskiej" dofinansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego
Wo

4. lnformacja, czy oferent przewidujecą) zlecać realizację zadania publicznego W trybie, o którym

mowa W art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,

oferent nie przewiduje,

ośWiadczam (-y), że:



1) proponowane zadanie publjczne W całości mieści się W zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta;

2) W ramach składanej ofeńy przewidujemy niepobieranie opłat od adresatóW zadania;

3) oferent jest związany niniejszą ofeńą do dnia 30 czerwca 2011 roku;

4) W zakresie związanym z otwańym konkursem ofeń, W tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a także Wprowadzaniem ich do systemóW informatycznych,

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne ośWiadczenia zgodnie ż ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz.926, z póżn, zm.)i

5) oferent składający niniejszą ofeńę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkoWych;

6) dane określone W części l niniejszej ofeńy są zgodne z Kra,iowym Rejestrem Sądowym;

7) Wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym.

j oachim Wloczvk - or.r., ......... ŹJ.Lł.,-b....
Lucjan Tkaczy'k wiceprezes rZ*+4

5hworzysrenie Rorwoiu l'Jli Szemrotytrr
u|. Strażacka l, S Z E ivl ll. oWl(] I:
46-380 Dobrodzioń. Iś|,li'i:': (,:1 4/,j53ó(r_ił
NlP 576_14-66-t]i6 REGON 5323a7790
Bank spółJiielc.-y !v Lrćrlc7 oltjoLll]Jłień
89071o47 -47 0()5_2 /01.!i-1 01

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woll w imieniu
oferenta/oferentów1)

Zalącznikl:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)
2. Aktualny statut,
3, sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek WynikóW lub rachunek zyskóW i strat, informacja
dodatkowa)

I) Niepotrzebne skreślić.
r) Rodza.lem zadania jest jedno Jub więcej zadań publicznych okreśIonych w art, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poĄłku publicznepto io wolontariacie.
'' Każdy z oferenlów składających ofenę rłspólną przedsta\łia swoje dane, Kolejni oferenci dołączają właściwe
pola.

Poświadczenie złożenia ofeńy25)

Adnotacje urzędowe25)


