
OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

Data j miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTNOFERTA WSP6LNA')

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-6W), 0 KT6RYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. 0 DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLlCZNEGO

10 WOLONTARIACIE (Oz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ' ),
REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

.. Upowszechnianie turystyki . ..
(rodzaj zadania pubuczneqo"

............... Wycieczki turystyczne z przewodnikiem po todzi... .......
(tytul zadania publicznego)

w okresie ad 21 .10 do 15.12.2013

WFORMIE
POWIERZENIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGOIWSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA

PUBLlCZNEGO 1)

PRZEZ

.... .......Prezydent Miasta todzi. .
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
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I. Dane oferenta/oterentew'"

1} nazwa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddzial w todzi. .

2) forma prawns:"

(X) stowarzyszenie

() koscielna osoba prawna

() sp6ldzielnia socjalna

( ) fundacja

( ) koscle lna jednostka organizacyjna

( ) inna .

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym. w innym rejestrze lub eWidencji:~)

.... KRS 0000413754 ..

4) data wplsu, rejestracji lub utworzenia :" 15.03.2012 .

5) nr NiP :...... .. 7251851437...... . nr REGON:.... 101527500.....

6) adres:

rniejscowosc; t6dz ul.: Wigury 12a .

dzle lnlca tub inna jednostka pomocnicza :" .

gmina: .t6di. powiat:" .. 16dzki. ..

wojew6dztwo: ...16dzkie...

kod pocztowy: 90-30 1.. poczta : Lodz ..

7) tel. : 426364010 faks : 42 6364370 .

e-mai l: klodz@tonz.org.pl.. http ://www.tonz.org.plllodz .

8) numer rachunku bankowego: 69 1240 5527 II 11 00005594 2746 .

nazwa banku: PEKAO SA w Lodzi .

9) nazwiska i imiona os6b upowainionych do reprezentowania oterenta/oterentow'':
a) Tomasz Adamkicwicz ..
b} Adam Brajter. ..
c) .

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wy konujqcej zadanle,
o kt6rym mowa w otercle:"

... nie dotyczy .

11) osooa upowai niona do skladania wyjasnien dotyczqcych ofe rty (imi~ i nazw isko oraz nr teteronu
kontaktowego)

.... Janusz Kr6likowski . tel. 664 479 894 ..

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialafnosc nieodplatna pozytku publicznego

Propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy 0

zabytkach i promowanie wiedzy historycznej poprzez turystyke: wsp6lpraca ze srodowiskiern
nauczycielskim i mlodziaza, udzielanie pomocy szkolorn i organizacjom mlodzieiowym w
upowszechnianiu wiedzy 0 zabytkach .
b) dzlatalnosc odplatna pozytku publicznego

BRAK



13) jezeli oterent roterencl" prowadzi/prowadza 1) dzialalnosc gospodarczil:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow 00 0 000 nie dotyczy00000 0 00 0 000 000 0 • • 00 •• 00 .00 0 • •• • 0 0 0 . 0 0. 0 0 0. 0 00 0 •• • • 0 000 .0.0 •••

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

INie dotyczy

II. Infonnacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej'°l

§49 Statutu:
W oddzialach dla waznosci pism dotyczacych praw i obowiazkow rnaiatkowych oddzial6w
wymagane SEj podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastepstwie dw6ch czlonk6w Zarzadu
Oddzialu upowaznionych do tego uchwala Zarzadu Oddzialu.

III . Szczeg610wy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publiczneqo
Wyeicezki turystyczne (piesze i trarnwajowa) z przcwodnikicm po Lodzi, adresowane do mlodziezy
szk61srednich, doroslych i cmcrytow,
W ramach zadania publicznego zrealizowanc zostana 2 rodzajc wycicczek turystycznych: 7 pieszych
dwu godzinnych, niedziclnych oraz I tramwaj owa 90-minutowa.
Cclcm wycicezck bedzie przyblizenie uczcstnikom atmosfcry i klimatu XIX-wiccznej wielokulturowej i
wieloetnicznej Lodzi, a takzc zapoznanie z interesujacymi tematam i i osobliwosciarni przyrodniczymi i
architektonicznym i zabytkow, zapoznanie sic z historia tworzcnia sie miasta przemyslowego,
powstawania i funkcjonowania tercn6w zielonych: parkow i ogrodow,
I wycicczka zabytkowym tramwaje m "Sanok" z 1928 To:

W zwiazku z tyrn, ze rok 20 13jest rokiem przewodnictwa turystycznego, a jednoczcs nic ustalonym
przez Sejm RP rokiern Juliana Tuwima zapoznaja z dorobkiem tworczym oraz rniejscarni pobytu poety
w Lodzi,

2. Opis potrzeb wskazujilcych na koniecznose wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutk6w

NiewystarczajCjca wiedza mieszkancow 0 historii todzi i niska swiadornosc wartosci miejskiej
architektury oraz wynikajEjcy z tego brak poczucia lokalnej tozsarnosci i odczuwania wi~zi z
miejscem zamieszkanta. .

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego,
w szczeqolnoscl ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni s le to do podwyzszenla sJ!.dardU rn I
7 Rn::lniR 11) r~ j-IdUWl-



Dofinansowanie pozwoli na merytoryczne przygotowanie program6w wycieczek przez
profesjonalist6w, przeprowadzenie wyc ieczki tramwajowej oraz promowanie wycieczek wsrod
mieszkanc6w za pornoca ulotek.

v
5. Infonnacja, czy w ciC\gu ostatnich 5 lat oferentloferenci'l otrzymallotrzymali') dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re
zostalv dofinansowane, oruanu kt6rv udzielil dofinansowania oraz catv otrzvrnania dotacH ." 1

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b Ich reallzacji

Celem jest wzrost zaintercsowania naszym miastem, jcgo zw icdzaniem i poznawaniem interesujacych
lokali zacji (palacow, willi , fabryk, arehitektu ry, parkow, os iedli fab rycznych itp.) a takzc przez to
ksztaltowanie i wzrost patriotyzmu loka~~zej malej ojczyzni c ,
Przewiduj emy uczestnictwo ogolem ok(foo os~)Cele szczegolowc to :
- przybl izenie tematu wie lokulturowosci Ledzi
- zwieksze nie ws rod uczestnikow poczucia lokaln ej tozsamosci
- wzrost wicd zy 0 historii miasta i jcgo tradycjach
- zwiekszc nic wiezi miedzypokoleniowej
- wzrnocnicnie pozyt ywn ego wizcrunku organizacji pozarzadowy ch i inicjatyw obywatelskich wsrod
mieszkancow Lodzi i utozsam ianie sie z nimi

B. opts poszczegOlnvch dziatan w zakresie realizacii zadania oubllczneao'"
- przygotowanic i organizacja dzialan zwiazanych z przeprowadzen iem wyc iccze k - uszczegolowicnie
zadan, przebiegu tras, podzial obowiazkow
- zaproje kt owanic i druk oraz dystrybucja w 4 punktach informaej i turystyczn ej , szkolaeh, domach
kultury ulotek i rnaterialow informacyj no-pro mocyjnych.
- naglosnienic zadania publ iczncgo w mediach : lokaln a prasa i telewi zja
- przygorowanie i uruchomi enic podstron y internc to wcj
- ewa luacja projcktu, wnioski i rozliczcn ie dotaeji



9. Harmonoqram'"

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 21 .10 do 15.12 .2013 .

Poszczeg61ne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent tub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania poszczeg61nych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publiczneqo!" dzialar'l publicznego

- przygotowanie i organizacja
dzialan zwiazanyc h z
przeprowadzeniem wycicczek 
uszczegotowienie zadan, przebiegu
tras , podzial obowiazkow

- zaprojektowanie i dru k oraz
dystrybueja material6w
informacyjno-pro mocyjnych,

- naglosnien ie zadania pub licznego
w mediach : lokalna prasa i
telewizja, Internet, strona
interne towa TO nZ

- przygotowani e i uruchomienie
podstrony internetowej

- Przep rowa dzcnic wycieczek

- cwa luacja projektu , wnioski i
rozliczenie dotacj i

21.10 
26.10.2013

2 J.l 0
26.10.2013

21.10
26.10.20 13

21.10
26.10.2013

27.10.20 13
08.12.2013

09.12
15.12.2013

Towarzyst wo Opieki nad Zabytkami oddzial w
Lod zi

10. zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego'"'

- udzial vi 7 wycieczkach pieszyc.!:' i 1 tramwajo'l{ej ok. 509 os6b : rj!Jodziezy uczace] si~ ,
doroslych oraz senior6w

wzrost zainteresowania zwiedzaniem todzi, jej historia, stylami architektonicznymi,
osobuwosclarni przyrody.
- wzrost wiedzy uczestnik6w 0 rniascie , jego tradycji , wielokulturowosci

- ksztaltowanie pozytywnego stosunku do naiblizszeqo otoczenia, zwiekszenie poczucia lokalnej
tozsarnosci
- wzmocnienie wiezi rniedzypokoleniowe] przez udzial rnlodziezy i doroslych
- wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji pozarzqdowych i inicjatyw obywatelskich
wsr6d Jodzian



IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realiza cji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj koszt6w:

Lp. Rodzaj koszt6w ' 6) ~ N ;- Koszt z tego do z tego z Koszt do pokryc ia
iii ~ E calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego ,
0
c

~
(wzl) z wnioskowa nej srodk6w w tym pracy

" 'iiI
.!l!. 0 .!j dotacji wlasnych, spolecznej czlonk6w

~ ~ 0 (wzl) srodk6w I swiadcze n
,g 0 oc z innych zr6del , wolontariuszyc

" w tym wpIat i (wzl).!l!.
1;j oplat adresat6w
0 zadania

:><: publicznego 17) (w
zl\

Koszty merytoryczne18)

po stronie Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami

I oddzial w todzi. . . 1 500 umowa 500 0 0 500
(nazwa Oferenla)19):

1) .Przygotowanie i
uruchomienie podstrony
internetowej
2) Opracowanie
szczeg6lowego
scenariusza wycieczek

8 200
wyciecz

1600 1600 0 0
oraz obsluga wycieczek ka
przez Iicencjonowa nych
przewodnlk6w
3) Wypozyczenie
zabytkowego tramwaju 1,5 350 Godz 525 525 0 0

,Sanok' z 1928 r.
4) koszty obslugi
wycieczek -
eWidencjonowanie
uczestnik6w,

8 10
wyciecz

80 0 0 BO
opracowa nie pytarl do ka
konkurs6w i liczenie
zdobytych punkt6w
przez uczestnik6w

5) Wycena pracy 8 10
wyciecz 80 0 0 80

wolon lariuszy ka

Koszty obslugi 20
)

zadania publicznego, w
tym koszty
adminis tracyjne po
stronie Towarzyslwa

11 Opieki na d 2 145 Miesi'lc 290 290 0 0

Zabyt ka mi O ddzial w
I:.odzi:
1)Obsluga
adminlstracyjna i
ksieoowa
Inne koszty, w tym
koszty wyposatenia i
promocjl po stronie

III Towarzyslwa Opieki 0 0 - 0 0 0 0

nad Zabytkami
Oddzial w I:.odzi :

IV Og6lem: 3075 2415 0 660



2. Przewidywane zr6dla finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowan a kwola dotacji
2415 zl 78,54%

2 : Srodki finansowe wlasne17
)

ozl 0,00%
3 I Srodki finansowe z innych i r6del og6lem (srodki finansowe wymienione

w pkl. 3.1-3.3)11)
' " ... ... zl ... ... ..%

3.1 wplaty i oplaly adresat6w zadania publlczneqo '"
... .. .. .. zl .... .. ..%

3.2 srodki finansowe z innych i r6del publicznych (w szczeqolnoscl : dotacje
z budielu panstwa lub budielu jednostki sarnorzadu tery1orialnego ,
funduszy celowych , srodkl z funduszy strukturalnych)" !

.... .. .. . zl .. .. .. ..%
3.3 pozostale17)

.. ....... zl ... .....%
4 IIVkladosobowy (w tym swiadczenia wolonlariuszy i praca sporeczna

czlonk6w) 660 zl 21,46%
5 Og61em (srodki wymienione w pkt 1- 4)

3075 zl 100,00%

3. Finansowe srodki z innych zr6del publicznych" !

Nazwa organu admin istracj i Kwota srookow Informacja a tym , czy Termin rozpatrzenla -
publicznej lub innej jednostki (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosk6w
seklora finans6w publicznych o przyznanie (ofert) nierozpalrzonych

srodk6w zostat (-a) do czasu zloienia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozy1ywnie, czy lei
nie zostal(-a) jeszcze
roznatrzonvt-a)

BRAK TAKlNIE')

BRAK TAKlNIE')

BRAK TAKlNIE')

BRAK TAKlNIE' )

Uwagi , kt6re mogq miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.BRAK .

V. Inne wybrane infonnacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneqo' ?'

Mira Brzozowska - Iicencjonowana przewodniczka miejska po Lodzi od 1980 r. i pilot wycieczek
krajowych i zagranicznych od 1978r. Pasjonatka wielkich 16dzkich rod6w fabrykanckich oraz
lematyki niemiecko-iydowskiej . Odznaczona przez Ministra Kullury i Dziedziclwa Narodowego Zlolq
OdznakC{ .za opiek~ nad zaby1kami" i innymi odznakami luryslycznymi PTTK, wolonlariuszka.
Janusz Kr6likowski - licencjonowany przewodnik turystyczny miejski po Lodzi ad 2003r.
ekonomt sta, ukonczyl Uniwersy1et t.6dzki na kierunku Ekonomika HandJu, odbyl liczne szkolenia z
zakresu zarzadzanla projeklami w zakresie spolecznej gospodarki rynkowej w Niemczech i Austrii.
Pasjonat historii miasta i architektury. Posiada wiedze, na kt6rej opie ramy czesc merytoryczna
projektu .
Tomasz Adamkiewicz - pasjonat zabylk6w techniki , w szczeqolnoscl starych Iramwaj6w,
koordynalor i realizalor projekt6w ,Kino w Iramwaju' w I. 2008-2012
Wyiej wym ienieni posiadala gwarantujq swoimi kwalifikacjami i posiadanym doswiadczenlem pema
i kompleksowq realizacle zadania publicznego.



2. zasoby rzeczowe oterenta/oterentow" przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23
)

udostenlenle sprzetu komputerowego do obstugi zadania
Udosl~pnienie pomieszczen Towarzystwa do dzialari zwiljzanych z obsluglj zadania
Udostepnienie strony internetowej i profilu TOnZ na Facebooku dna potrzeby zadania
udostepnlenle sprzetu naglasniajqcego z mikrofonem dla przewodnik6w turystycznych
obsluoulacvch wvcieczki

3. Ootychczasowe doswladczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
kt6re z tych zadan realizowane byty we wsp6lpracy z administracjq publicznq) .

Realizowany od wielu lal cykl spacer6w "Niedziela z przewodnikiem", podczas kt6rych uczestnicy
poznajq walory todzi , wycieczki tramwajowe starym tramwajem 5N lub Sanok po todzi oraz do
osclennvch mlelscowosci.

4. Informacja, czy oterent/oterenci' ' przewiduje(-q) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie ,
o kt6rym mowa wart. 16 us!. 7 uslawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzlatalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie .

( Nie dotyczy

oswtaoczarn (-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w catoscl mlesci si~ w zakresie dzlalatnoscl pozytku publicznego
oterenta/oterentow";
2) w ramach skladanej oferty plZewidujemy pobleranie/niepobieranle" oplat od adresat6w zadania;
3) oferent/oferenci " jest/sa " zwiltzany(-nifiiiniejsziOfertq do dni~ ;
4) w zakresie zwlazanyrn z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby,
kt6rych te dane dotycza , zlozyty stosowne oSwiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);
5) oterent'oterenci" skladajltcy nlniejsza oterte nie zalega Hlt)/zalega(-jq)') z oplacaniern naleznosci z tytulu
zobowiljzari podatkowychlskladek na ubezpieczenia spofeczne' ';
6) dane okrestone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem SljdowymlwlaSciwlj
ewldenqa');
7) wszystkie podane w ofercie oraz zatacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym
faktycznym.

To

zijs
f11/'t./-A..
amkiewicz

JlCfjP'~~'ES' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '

/id m ~;~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy os6b upowaznionych
do skladania oswladczen woli w imieniu

orerenta/oterentow"

Oata ...de :lc.?2.t?(/.~ ..

Zalljczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sljdowego, innego rejestru lub ewidencW')
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktadajltcych oterte wspolna nlz
wynikajltcy z Krajowego Rejestru saooweoo lub ;nnego wlasciwego rejestru - dokument polwierdzajljcy
upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w) .

Poswiadczenie zlozenia ofert 0)



IA',,"oj' urzedowe'"

1) Niepotrzebne skresllc,
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3) Kazdy z oferent6w skladaj/icych oferte wspotna przedstawia swoje dane . Kolejni oferenci dolaczaja
wlasciwe pola.
') Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowe], podmiotu, jed nostki organizacyjnej
okreslona na podslawie obowiCjzuj/icych przepis6w, w szczeg61nosci stowarzyszenie i fundacje, osoby
prawne i jednostki organizacyjne dziataiace na podstawie przepis6w 0 stosun ku Panstwa do Kosciola
Katolick iego w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Panstwa do innych kosciol6w i zwiCjzk6w
wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jeieli ich cele stalutowe obelrnuja
prowadzenie dzialalnosci poiytku publicznego , uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze poiarne oraz
inne. Naleiy zaznaczyc odpowiednla forme lub wpisac lnna.
6) Pocac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7] Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza . Wypelnienie nie obowlazkowe, Nalei y wypelnie jeieli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obreble danej jednostki.
8) Nie wypelniae w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalei y wypelnie
[esli zadanie ma bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
' 0) Nalety okreslic czy pocstawa sa zasady oxresrone w statucie , pelnomocniclwo, prokura czy tez inna
podslawa. Dotyczy Iylko oferty wsp6lnej.
11) Wypelnie Iylko w przypadku ubiegania sle 0 dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem . W przypadku oferty wsp61nej - natezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego rniedzy skladajCjcymi oterte wspo lna,
13) W harmonogramie naleiy podac terminy rozpoczecia i zakonczen ia poszczeg6 1nych dzialan oraz liczbowe
okreslenle skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania pubficznego , np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, rruesreczrue, Iiczba adresat6w).
" ) opts zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisac zakladane rezullaty zadania publicznego - czy bedCj trwale oraz w jakim stop niu realizacja
zadania przyczyni sle do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki .
16) Nalezy uwzglednie wszyslkie planowane koszly, w szczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen .
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego .
,.) Naleiy wpisac koszty bezposrednio zwlazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dol'!czajCjdo tabeli intormaqe 0 swoich koszlach.
20) Nalezy wpisac koszty zwiazane z obslug,! i adrninistracja realizowanego zadania, kt6re zwiazane sCI
z wykonywaniem dzialan 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i konlrolnym, w Iym obsluglt
flnansowa i prawna projektu .
21) Wypelnienie fakultatywne - umoifiwia zawarcie w umowie poslanowienia, 0 kt6rym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowtaceqo zalacznlk nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dolyczy jedynie oferty
wspierania realizacji zadania publicznego .
22) Informacje 0 kwalifikacjach os6b, kt6re bedlt zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolonlariuszy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
oysponulacych nimi oferent6w.
23) Np. lokal, sprzet, malerialy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzqokowac zasoby rzeczowe do
dysponulacych nimi oferenl6w.
2') Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym , nieza leinie od teqo , kiedy zoslal
wydany.
25) Wypelnia organ administracji publicznej .



Zalqcznik

Program wvcieczek
I. Wycieczki piesze w niedziele, rozpoczynajace sle 0 9.11:00. Czas trwania: ok. 120 min.

27 pazdziemika 2013
Cmentarz Slary przy ul. Ogrodowej - czqsc kalolicka
Zbi6rka: wejscie na czesc katolicka Cmentarza , ul. Ogrodowa 39. Prowadzi : Janusz Krolikowski

3 Iislopada 2013
Cmentarz Slary przy ul. Ogrodowej - czqsc ewangelicka i prawoslawna
Zbi6rka: wejscie na czesc prawoslawnq Cmentarza. Prowadzi: Mira Brzozowska

10 Iistopada 2013
Ulica P6fnocna - browar, park, operelka
Zbi6rka: r6g ul. P6lnocnej i Nowomiejskiej. Prowadzi : Janusz Kr6likowski

17 listopada 2013
Cmenlarz wojenny z I Wojny SWialowej w Gadce Starej
Zbi6rka: przy dworcu autobusowym t6dz Kaliska, przyslanek MPK Iinii autobusowej nr 50. Odjazd autobusu
o godz. 11 :02. Prowadzi: Mira Brzozowska

24 Iistopada 2013
Szlakiem willi pofabrykanckich w t.odzi
Zbi6rka: willa J6zefa Richtera przy ul. ks. Skorupki 10/12. Prowadzi : Janusz Kr6likowski

1 grudnia 2013
Sz/akiem Litzmannstadt Ghetto
Zbi6rka: Rynek Starego Miasta przy kamieniu uparnietniajqcyrn nadanie praw miejskich todzi. Prowadzi :
Mira Brzozowska

8 grudnia 2013
Ulica Stefana Jaracza - ulica kultury i rozrywki
Zbi6rka: przed domem handlowym .Magda· (r6g ul. Piotrkowskiej i Jaracza). Prowadzi : Janusz Kr6likowski

Wycieczka starym zabytkowym tramwajem typu Sanok z 1928 r. Czas lrwania 90min.

16 listopada 2013
Miejsca zwiqzane z Julianem Tuwimem w t.odzi (z okazji obchod6w Roku Juliana Tuwima)
Zbi6rka: Plac Wolnosci 0 godz 11 :00


