
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PIJBLICZNEGO

Data i miejsc€ z,łożęnia ofety
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA

gRG^Nłz^eJI Pgz^M,\DewEI( Y€łł)/PoDMloTU €ój$, o KTÓRYM (+€Ę
MowA w ART. 3 UsT' 3 UsTAwY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 I. o DZIAŁALNoSCI
PoŻYTKU PI,tsLIcZNEGo I o woLoNTARIAcIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234' poz. 1536;l),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu pomory spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyrówn}'tvania szans tych rodzin i osób

Tytu,ł zadania:

zorgaDizowanie spotkalia wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda sląska

w okresie od 16 do 31 grudnia 2015r

W FORMIE
PewIBPgENtĄ PE^IIZ^CJIZ^D^NI^PUEIł€ {E /wsPlEMNIA REALŹACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
(organ administracji publicznej)

składana napodstawie przepisów działu ll rozdfiału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'
o działalności poŹytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta/e{crenłó*lF)

I ) nazwa:

Rzymsko-katolicka parafia Ścięcia św. Jana chrzciciela w Rudzie Śhskiej - Godu|i

2) forma prawna:")

() stowarzyszenie ( )fundacja

(X) kościelna osoba prawna ( ) kościelnajednostka organizacyjna

()  społdz ięIn iasoc ja lna  ( ) inna . . . ' . ' ' . . . . . . . . . .

3) numer w ł(Ąełvynłejestrze5ądev6.m, w innym Ęestrze |ub ewidencji:5)
Katalog Archidiec€zji Katowickiej

4) data łł?M€sbaęru utworzenia:ó] 28 lutego l 866r.

5) nr NIP: 641-21-23-554 nr REGON:040087659

6) adres: ul. K. Goduli 22

mięjscowość: Ruda sląska

dzi€lnica lub innajednostka pomocnicza: Godula

gmina: Ruda Śląska' powia|8) Ruda Ślą"*a

województwo: Ś]ąskie

kod pocztowy: 41-703 poczta: Ruda Ś|ąska - Godula

7) tel.t 32 248 7 5 58

e-mail: godula@archidiecezja.katowice.pl

8) numer rachunku bankowego: 05 1240 1330 1l I I OOOO 2303 9036

nazwa banku: Bank Polska Kasa opieki S.A., odfiał w Katowicach
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9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania ofęrenta/e{oreat 'e.l*r):

ks. Jaros.ław Międzybrodzki

Proboszcz parafii Śoięcia św. Jana chrzcicielaw Goduli

l0) nazwa, adres i te|efon kontaktowyjednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

ks. Jarosław Międzybrodzki
Proboszcz parafii Scięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli
ul. K. Goduli 22
41-703 Ruda Śląska
tel. 32 248 13 85

l l) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr

telefonu kontaktowego)

ks. Tomasz Koryciorz,
ul. K. Goduli 22
4l-703 Ruda Śląska
tel.600 096 24,|,, ęfiail: tkoryciorz@sent.com

l2) przedmiot dzia'lalności poż}tku publicznego:

a) dzialalność nieodplatna pożytku publicznego

1)Prowadzęnię działalności duszpasteNko ' char)4atywnej mającej na oelu
wsparcie duchowe, materialne i organizacyjne osób dotkniętych różnymi rodzajamt
biedy.

2)organizowanie inst}tucjonalnych form opieki nad potrzebującymi w ramach
parafialnego zespołu chary,tatywnego.

3)Działania wśród ubogich rodzin w ramach projektu ,.Swiatfo w Familoku..
rea,lizowanego przez Archidiecezję Katowicką. (na mocy dęketu księdza
Arcybiskupa dla ks. Mariusza Dronvczyka i ks. Tomasza Koryciorza)

b) dzialalność odplatna pożytku pub|icznego

ca.łość dzia,lalności ręa|izowana jest nieodpłatnie.



l 3) jeżeli oferent /ofere*€ł'l) prowadzi/ge*acząl) działalność gospodarczą:

a) numęr wpisu do rejestru przedsiębiorców: NIE DoTYCZY

b) przedmiot działalności gospodarczej NIE DoTYczY

Jednostka nie prowadf i dziala|ności gospodarczej'

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji pub|icznej

wraf z przytoczeniem podstałvy prawnejl0)

NIE DOTYCZY

III. szczególowy zakres rzeczowy zadania pub|icznego proponowanego do rea|izacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Z'Łdanie zakłada przygotowanie i organizację spotkania wigilijnego dla około 280
osobowęj g.upy osób najbardziej potrzebującyah (bęzdomnych, uza|eżnionych
od alkoholu, bezrobotnych, samotnych) z terenu Miasta Ruda Sląska. Wielu z nich jest
uczestnikami Prograrnu operacyjnego Pomoc Ż1vnościowa 2014 _ 2020 Podprogram
2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. zad^nię zawieft w sobie dwa spotkania. Pierwsze l8 grudnia 2015
w godzinach popołudniowych na osied|u Kaulhaus w Nowym B)'tomiu, drugie w dniu
21 grudnia na terenie zabudowań Parafii Scięcia swiętego Jana chrzciciela na Goduli.
celem spotkania wigilijnego jest zaradzenie samotności w tym szczególnym czasie
oraz przeciwdziałanie beznadziei. osoby cierpiące z braku środków materialnych
koniecznych do żTcia często sięgają po alkohol w sytuacjach, gdy ogół społeczeństwa
rodzinnię spędza święta. wspólne przebywanie przy stolę wigilłnym jest sfansą
na wypracowanie właściwych wzorców świętowania, które będą mogły w częśoi być
przeniesione do w,lasnych rodzin czy społeczności' Zaangdżowanie ww. osób
w przygotowanie sPotkania (opracowanie scenariusza, przygotowanie pomieszczeń, stołu
wigilłnego itp.) ma charakter aktyvizujący i edukacy.jny. Realizacja zadaniajest częśoią
projektu ,,Światło w Familoku'' realizowanego przez duszpasterzy Parafii Ścięcia
Świętego Jana Chrzciciela w Goduli we współpracy z Pro.jektem Aktywności Lokalnej
realizowanego na telenie Kaufhausu iorzegowa oraz Świet|icy socjoterapeutycznej
,,Dziupla" z Kauflrausu,



2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania pub|icznego' opis ich

pruyczyn oraz skutków

Jednym z kluczowych problemów społecznych sąproblęmy dotycząoe nadużIłanla
alkoholu, szczególnie prz€z osoby bezdomne, ubogie i niezaradnę życiowo.
Jest to przyczyna wielu dysfunkcji, problemów rodzinnych i domowych
oraz rozwoju poważnych chorób. osoby tę pozostajĄ na marginesie życia

społecznego. oferent prowadząc działalnośÓ pomocową wśIód tych osób na terenie
miasta Ruda Śląska uzyska,ł informację, iiL przezywanie wigilii swiąt Bożego
Narodzenia przysparza wiele problemów spowodowanych brakiem pieniędzy, Ąmi
wzorcami przęż}'\łania tych świąt, samotnością czy odrzuceniem przez najbliższych
lub społeczeństwo. Doświadczenie przez beneficjentów, zyczliwości i troski
oraz wspólne świętowanie spotkania wigilłnego, może stać się dla nich
doświadczenięm prze,lamującym dotychczasowy schemat funkcjonowania
oraz ukazującym poz)4}.wne wzorce do naśladowania, możliwość budowania relacji
intemersonalnvch.

3' opiś grup adresatów zadania publicznego

280 osobowa grupa wykluczonych społecznie, ko6iet, męilczyzn i dzieci. osoby
bęzdomne, samotne, ubogie, uzależnione od alkoholu, korzystające z Programu
operaoyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015 oraz objęte
opieką duszpasterską p{ojektu ,,Światło w Familoku''.

4. Uzasadnienie potfleby dofinansowania f dotacji inwestycji związanych z rea|izacją

zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do

podwyższenia standardu realizacji zadania.ll)

NIE DOTYCZY
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5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5lat oferent otrzymal dotację na dofinansowanię

inwesĘcji związanych z rea|ifAcją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które

zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji
rr)

NIE DOTYCZY

6. z8kladane cele realizacji zadania pub|icznego oraz sposób ich rea|izacji

Celem zadania jest włączenie osób doświadczających dęprywaaji materialnęj
w funkcjonowanie społeczności lokalnej, stworzenie osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym oraz biednym możliwości godnego spędfenia okresu Wigilii oraz kolejnych dni
świątecznyoh. Beneficjenci zadania będą motywowani do zachowań prospołecznych. Sami
będą uczestniczyć w przygotowaniach spotkania wigilijnego oraz jego prowadzeniu.

7, Miejsce realizacji zadania publicznego

oferent zapewni odpowiednie warunki lokalowe i Eeczowe niezbędne do realizacji
zadania, gwarantująco bezpięczeństwo osób uczestnicząoych w spotkaniach.
Zadanie będzie realizowane w budynku domu handlowęgo ,,Kaufhaus'' na No\łym
B}'tomiu oraz w pomieszczeniach parafii ścięcia św' Jana Chrzciciela w Godu|i.
obydwa lokale są użyczone nieodpłatnie'

8. opis poszczegó|nych działań w zakresie realizacj i zada n ia pub|icznego'f)

z.aangażowanie adresatów zadania w przygotowania oraz realizację zadania.
orgańizację . iporkania poprzedzaj'ące.gó wigi|ię. . podczas'' którego uczestnicy
motywowanl będą do wprowadzeĘia konstruK}wnych zmian w swoim życiu (rn.in.
fachowania abstynencji w okresie s\^iąt Bożego Narodzenia. nawiązania współpracy z
oreanizaciami oomocowvmi l.
organiZację, sPotkania wigiIijnego. (zakup potrzebnych artykllłów. plzygotowanie
pom|eszczen.l sto|ow' prl}golowan|e opra\Ą} w)oarzen|al \,\,spolne spozycle poslłku).
DOOSUmOWAnIe OZlatan.
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9. Iłarmonograml3)

10, Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegols)

1. Projektem objętych zostanie 280 osób
najbardziej potrzebujących _ mieszkńców MiasLa Ruda Śląska. które otlzymają
wsparcie w postaci wyżywienia oraz moŹliwości spędzenia okesu Bożęgo Narodzenia.zgodnięztradycją(przypominanebędątradycjeiz\łyczaje,którcprz €niesionezostaną

do ich domów i rodzin)'
2. Aktywizacja społeczności lokalnej _włączenie

osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności
lokalnych; społeczność lokalna zostanie uwlaż|iwiona na specyficznę potrzeby osób
ubosich.

zsdgnie pub|iczne r€a|izowane w okres|e od 1 6 do 3'| grudnia 2015r

Poszcze9Ó|ne działanig W zakresie rcalizowanego
zadania publicznego ''

Terminy rsalizacji
poszczegÓ|nych

działań

o|el€nt lub inny podmiot

odpowiedzia|ny za działanie

w zakresie realizowanego

zadania publicznego

. przygotowan|e menta|ne bene'lcJentów do
lvspó|nego 5pędf enla w|eczoru w|g||łnego'

- organlzacja wlgllll - zakupy I zamawlanle
potrzebnych ańykułów'

. plzygotowan|e pom|eszczeń,

- przeżyc|e w5pó|n6go spotkanla w|gi|ijnego na
osiedlu Kaufhaus,

' przełcie wspó|nego spotkania wigi|ijnego w
Par.fi|śc|ęcia św. Jana chrzcicie|a wGodu|i'

' podsumowanio dziafań.

16 - 21 grudnia 2015

16 - 21 grudnia 2015r

16 - 21 grudnia 2015r.

18 grudnia 2015r.

21 grudnia 2015r.

22 - 31 grudnia 2015r.

Rzymsko-katolicka
parafia scięcia św' Jana

chŻcicie|a w Rudzie

Śląskiei . Goduli
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IV. Kalku|acja przewidywanych kosztów realizacji zadani8 pub|icznego

kosztów:l. Kosztorvs ze wzeledu na

L
p. Rodzaj

kosztówl6)

e
i

b
Koszt

calkowi
ty

(w zl)

z teEo
do

pokryci
a
z

wniosko
wanej
dotacji
(w zl)

z tego z
Iinansowyc
h środków
wlasnych,
środków
z innych
źródel ' w

tym wplat i
oplat

adresatów
zallani^

publicznego
"'(w zl)

Koszt do
pokrycia
z wkładu

osobowego,
w tym pracy
spolecznej
cflonków

i świadczeń
wolontariusz

v
(w zl)

I Koszty
merytórycznel 8)

po stronie Parafii
pw. bc|ęcB sw.
Jana Chrzciciela
w Goduli
Catering 280 25 ? 000,00 7 000,00 0,00 0,00

ząknp naczyil
iednorazowych

500 500,00 500,00 0,00 0,00

Materiaty
niezbędne do
organizacji
Wigilii (np.
sęrwety, świece,
serwetki, choinka)

I 000 l 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Doposażenię
działalności (np.
termosy, gamki)

I 2 000 2 000,00 l s00,00 500,00 0,00

l Koszty obsługi."r
zadania
publicmego, w
Iym Koszy
administracyjne
po stronie Parafii
Ścięcia św' Jana
Chrzciciela w
Goduli

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

I Inne koszty, w
tym koszty
wyposażenia i
promocj i po
stronie po stronie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Parafii scięoia św.
Jana Chrzciciela
w Goduli

IV ogólem: 1o s00,00r 0 000,00 500,00 0,00

2. Przewidywane źródla |inansowania zadania pub|icznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
l0 000,00 zł 9524 %

f Srodki finansowe własne','
500'00 zl 4'76 o/o

3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3)"1

0'00 ż 0,00 %

3.1 wpłaty i oplaty adresatów zadania publicznego' ,

0'00 zł 0,00 %

3.2 środki finansowe z innyoh źxódeł publicznych (w szczególności:

dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samolządu

ter}torialnego, funduszy celowych, środki z funduszy

strukturalnych)r7)

0'00 zł 0,00 0/o

pozostałe,,
0,00 t 0,00 %

4 wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca

spoleczna członków) 0,00 zł 0,00 %

5 ogołem (środki wymienione w pkt l-4)
10 ś00'00 zł ton o/o



Nazwa organu administracj i
publicznej lub innej jednostki
sektora fi nansów publicznych

Kwota
środków
(w zł)

Informacja o t}łn,
czy wniosek
(oferta)
o przyznanie
środków został (.a)
rozparzony(-a,
pozyt'\yn|ę' czy
też nie zosta'ł(-a)
jeszcze
rozpatEonY(-a)

Termin rozpatrzenia

w przypadku
wniosków (ofert)
n ierozpatrzonych do
czasn złożenia
niniejszej oferty

NIE DOTYCZY TAK/NIIE''

NIE DOTYCZY TAK/NIE"

NIE DOTYCZY TAK/NIE'/

NIE DOTYCZY TAK/NIE']

- l0 -

3' tr'inansowe środki z innych źródel publicznych,l)

Uwagi' które mogą mieó znac'zenie pfzy o.enie kosztorysu:

Niski koszt organifacji takięgo przedsię\'r'zięcia wynika z zaangażowania się wielu

inst}.tucji i osób w przygotowanie ipżęprowadzenię spotkań wigilijnych.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania pub|icznego

1. Zasoby kadrowe pżewidn'ane do wykorzystaniaprzy realizacji zadania publicznego22)

- ks. Tomasz Koryciorz - duszpasterz projektu ,,Światło w Familoku',,
- ks. Mariusz Dronszczyk - duszpasterz projektu .,Swiatlo w lamiloku".
- czlonkowie grupy charytatywnej z Parafii Ścięcia św. Jana Chrzcicie|a w GoduIi,

pracownicy MoPsu' realizujący Program operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020,

- osoby realizujące Program AkBr'nośoi Lokalnej na osiedlu Kaufhaus,
- placownicy świetlicy socjoterapeutycznej ,,Dziupla'' na osiędlu Kaufhaus,
- wolontariusze z Parafii Ścięcia św' Jana Ściciela w Goduli i św. Pawła w Nowym

B',tom iu.
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2, Zasoby rzeczowe oferenta,/eferen+ółr*l) przewidywane do Wykorzystania ptzy rca|izaoji

zadania2s)

Dla potżeb realifacji zadania wykorzystane będą pomieszczenia domu handlowego
',Kaulhaus'' oraz salki przy Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli'
otgmizątorzy na czas organizacji wydarzeń posiadają wystarczająca ilość: stołów,
kzesęł, zaplecze sanitarne, splzęt nagłośnieniołry oraz multimedialny potrzebny
do przeprowadzenia wydarzeń.

3' Dotychczasowe doświadczenia w rea|izacj|zadań publicznych podobnęgo rodzaj! (ze

wskazaniem, którę z tych zadań realizowane były We współpracy z administracjąpubliczn{'

Parafia Ścięcia św. Jana chrzcice|a w Rudzie Śląskiej od początku swojego
istnienia niesie pomoc osobom w trudnej s}tuacji życiowej odpowiadając
na akfualne potrzeby społeczne. od wielu lat wydawany jest chleb
potrzebującym, organizowane są co roku kolonie dla dzieci (we współpracy I
z Urzędem Miasta Ruda Śląska). Dla nioh też przygotowywane są wyprawki
szkolne. Zespo,ł char}tatywny przygotowuje dwa razy w roku paczki
dla chorych. Parafia wspiera finansowo dożIvianie dzieci w szko|e. Na terenie
parafii i przy pomocy parafian realizowany jest Program Operacyjny Pomoc
Ż1rłnościowa 20|4 _ 2o2o. Ks. Tomasz KorycioŹ oraz ks. Mariusz
Dronszczyk od kilku lat są realizatorami p.oglamu duszpasterskiego Światło
w Fąmiloku zakładająoego pracę z osobami pozostającymi na marginesie życia
społecznego.

4. Informacja, czy oferenVe{ereoi'l

trybie, o którym mowa \łr' art. 16 ust.

poż}tku publicznęgo i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY

przewiduje z|ecać rea|izację zadania Publicznego w

7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności



oświadczam (.y)' że:

1) proponowane zadanie publiczne w oałości mieści się w zakresie działalności poŹ)tku

publ icmego oferenta./of€f oB+ół#l );

2) w ramach składanej ofeńy przewidujemy poM/niepobieranie./ opłat od adresatów

zadaniai

3) oferent/e&+eneil) jest/sąl) związany(-łł) niniejszą ofeńą od 16 grudnia do 3l $udnia

2015r.:

4) w zakesie zwięanym z otlvaĄ.m konkwsem ofert, w t},rn z gromadzęniem,

przetwarani€m i przekaz}Ą'vaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do

systemó.\ł informatycznych, osoby, których te danę dotyczą złożyły stosowne oświadczenia

zgodnie z ustawą z dnia 29 si€rpnia 1997 r. o ochonie danych osobowych (Dz. U, z 2002 r.

N| |0I, poz. 926, z póżn' zm.)i

5) oferenVe{ełe+ei'I) składający niniejszą ofertę nie zalega) z opłacaniem nalężności z t}4ułu

zobowiązań podatkowycb/składek na ubezpieczenia społeczne.,;

6) dane okeślone w części I niniejszej ofeńy są zgodne z Kraje+yn--R4estrem

s'qdovryń/Maściwą ewidencją ];

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informaoje są zgodne z a}dualnym stanem

prawnym i fakycznym.

w imieniu oferenta)

PARłI so{r śi{ ru o.n2eiff|.A
u|. Ił . Go.d| a. łr.ni ł'ó śilFkó

Et. ,2 z4a !:las
MP..t.2l.J3.55. ł6c.tl ]6r'65'

Za|ączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z{*ejełvęełĘes*usądełvęe, innego Ąestru 'lub-ełvidenĘ,ia):
Katalog Archidiecezji Katowickiej.
2. Kopia dekretu mianującego Proboszcza.
3. Pełnomocnictwo Proboszcza do realizacji zadania d|a ks. Mariusfa Dronszczyka i ks'
Tomasza Korycioża
4' oświadczęnie
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') Niępotrzębnę skęślić.


