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Data i miejscezłoŹeniaofeĘ
(wypełnia
organadministracjipub|icznej)

Podrb ...............

wspÓrruc
6pęę1rugpcnrn
oRGAN|ZAcJ|PozARZĄDoWEJ@),o}CrÓRYM(.YcH)MoWAWART.3UsT.3
USTAWYZ DN|A24 l(^l|ETNlA
2003r.o DZ|AŁALNosc|PoŻYTKUPUBL|CZNEGol o WoLoNTAR|AC|E
(Dz.U. z2}fi r.Nr234,poz.1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PrzeciwdziałaniaUza|eżnieniom
i PatologiomSpołecznym
(rodzajzadaniapublicznego")
Rea|izacjazadania publicznegow zakresieprzeciwdziałania
marginalizacjispołecznejosÓb uza|eznionych
w tym osób bezdomnychz PiotrkowaTrybunalskiego
(Ętułzadania publicznego)
w okresieod 01.11.2013do 31j22013
W FORMIE
PoW|ERZENIAREAIEAeJ|ZADAN|Ą PUBI}GZNEGo^^'SP|ERAN|A
REALlzAcJl ZADAN|APUBLICZNEGo1)
PRZEZ
Miasto PiotrkÓwTrybunalski
(organadministraciipublicznej)
składanana podstiawiepzepisÓw dziafu||rozdziafu2 ustawyz dnia24 kwietnia2003 r
pożytkupublienegoio wo|ontiariacie
o działa|ności

l. Dane oferenta/efgfentó*r)3)
1\ nanta: Stowarzyszenie Centrum Pomocy

"Panaceum"

2) formaprawna:o)
( X) stowaayszenie

( ) fundacja

( ) koŚcielnaosoba prawna

jednostkaorganizacyjna
( ) kościelna

( ) spÓłdzie|niasocja|na

( ) inna:jednostka
samorzqduterytoria|nego

3) numerw KrajowymRejestze Sądowym,w innymĘestrze |ubewidencj.:s)oooOzoggt8
4) datawpisu,rejestracjilub utworzenia:6)
19.07.2004
5) nr NIP:731189#12

nr REGON 473263049

6) adres:
miejscowoŚć:Radomsko u|' Sucharckiego87a
dzielnicalub innajednostkapomocnicza:7)
gmina:Radomsko, powiatE)
Radomszczański
wojewÓdztwo:łódzkie
kod pocztowy:976fi), poczta:Radomsko
7) tet.:U7381874, 446476018tuks:4/-6476A18e-mail:panaceum.radomsko@poczta.fm
noclegownia.wronia@poczta,fm
8) numerrachunkubankowego:
14 89800009 20180012315800Oi
nazwa banku:ES Bank Spótdzielczy oddział w piotrkowie
9) nazwiskai imionaosób upowaznionychdo reprezentowania
oferenta/eferenŁiw1):
a) RemĘiuszStaniszewski
b) Jerzy Karłowski
10) nazwa, adres i telefon kontaktowyjednostkiorganizacyjnejbezpośrednio
wykonującejzadanie, o ktÓrym
mowaw ofercie:s)
. Noclegowniaw 97-300Piotrków Trybunalski u|.llYronia55/59tel. 44 6476018
11) osoba upowainiona do składania wyjaŚnień dotyczącychoferty (imię i nazwisko oraz nr te|efonu
kontaktowego)

Jerzy Kańowski

tel. 791 250 900

poŹytkupub|icznego:
12) pzedmiot działalności
poŹytkupublicznego
a) działalność
nieodpłatna
1) Stowarzyszeniejest organizacją opiekuńczo wychowawczą' ktÓĘ podstawowymce|em jest
działa|nośĆ
na rzer'z pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym,najuboŻszym,uzaleinionym,
kobietom i dzieciom dotknię$m przemocą w rodzinie, niepełnosprawnymi innym, szukającym
pomocy:
jak uzaleŻnienia,
2) Przeciwdziałanie
oraz ograniczaniee|ementówpatologiispołecznej
bezdomnośÓ,
agresja,przemocw rodzinie.
3) Wypracowaniei wdraŻanieskutecznychmetod zapobieganiarozprzestrzenianiu
się choroby
a|koho|owej
oraz uirywaniainnych środkow
oduzających.
4) Pomoc w powrociedo społeczeństwaosobom,ktÓre zapzestałyuzywaniaśrodkÓwodurzających.
5) Upowszechnieniewiedzy o społecznychi psychologicznychkosztach i skutkach uza|eŹnień.
6) Mobilizowanie
ogołuobywate|i
a przedewszystkimrodzinosÓb uza|eŹnionych
do niesieniapomocy
7) WspÓłdziałanie
z rodziną,Stowarzyszenłami
o podobnymzakresie działaniaz ZakładamiPracy
Gminnymi MiejskimioŚrodkamiPomocySpołecznej
i pomocyRodzinie
Stowarzyszenierealizujeswoje cele przez:
1) WspÓłdziałaniez właŚciwymijednostkami organizacyjnymisłuzby zdrowia' organizacjami
społecznymii młodzieŻowymi,
szko|nictwai p|acÓwkamioŚwiatowymi,administracjąpaństwową
w zakresie profi|aktyki
i szkoleń.
2) WspÓłpracę z organizacjami i stowarzyszeniamiW zakresie zapobiegania patologiom
i ksfałtowaniepostawchroniącychpzed uzależnieniami.
3) Prowadzenie działań popu|aryzujących pozytywne formy akVwnoŚci spolecznej.
4) Propagowaniealternatywnychform pomocy i samopomocyszczegÓ|niewśródmłodzieżyi osÓb
zagroionychpato|ogią.
5) Twozenie i organizowanieterenowych punktów pomocy dla osob bezdomnych wraz
z zakwaterowaniem
iwyŻywieniem
tychosób
6) organizowanie punktów a|tematywnegospędzania czasu dla młodzieŻyjak np. świetlice
Środowiskowe.

pożytkupublicznego
b) działa|noŚĆ
odpłatna
NIE DOTYCZY

13) jeżelioferent/g'f€{€n€ł+)prowadzi/prełvadząl)
działa|noŚÓgospodarczą:
a) numerwpisudo Ęestru pzedsĘbiorcÓw
gospodarczej
b) pzedmiotdziałalnoŚci

reprezentacji oferentów wobec organu administracii pub|icznej wraz
z ptrytoczeniem podstawy prawne;to)
l|. |nformacja o sposobie
Prezes iWiceprezes ,
Prezes iSekretaz,
\Mceprezes iSekretarz
Prezes i Członekfarządu
Statut Stowarzyszenia $ 42 punkt I , podpunkt (e

l|l. Szczegółouryzakres Jzeczary zadania pub|icmego proponowanego do rea|izacji
1. Krótka charakterysĘka zadania publicznego
Podstawowe cele zadania to aktywizacja osÓb bezdomnych do uczestnictwa w procesach
wychodzeniaz uza]einleniaod alkoho|u,paprzezcykl spotkańz terapeutąodbywającychsię grupowo
i indywidualnie.Nakłanianiedo zmianyswoich zachowańjak i postawyŹyciowej,co z załoŻeniama
proceswychodzeniaz bezdomnoŚci.
ułatwiĆ

2. opis potrzeb wskazuiących na koniecznośćwykonania zadania publicznego, opis ich prrycryn oraz
skutków
Alkoholstianowiczęstojednąz głównychprzylłyn bezdomności.
JednoczeŚnieosoba pozbawionapodstawowych
warunkÓwbytowych,z przyczynod niej nie za|eŻnych,staje się ofiarąuzaleŹnieniaod a|koho|u.osoba dotknięta
choroĘ a|koho|ową,nie jest w stanie samodzielnie podjąĆ dziaŁań, następstwem ktÓrych byłby powrÓt do
spobczeństwa.UczestnictwoosÓb bezdomnych,uza|eżnionych
od alkoholuw zajęciachterapeu$cznychstanowi
z alkoholizmu i bezdoności.

3. opis grup adresatówzadania pub|icznego
Działaniaskierowanebędą do pełnoletnich
osÓb uzaleŻnionychod a|koholu,bezdomnych|ub
zagroŻonychbezdomnoŚciąbez wzg|ęduna płeć,mieszkańcÓw Noc|egownii osÓb z terenu miasta
PiotrkowaTrybunalskiego.
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowaniaz dotacji inwestycjizwiązanychz rea|izai1ązadania publicznego,w
szczegÓ|noŚcize wskazaniemw jaki sposÓb pzyczyni się to do podwyiszeniastandardurea|izacji
zadania.l|)

Brak dziabń skierowanychdo wyŻejokreŚ|onejgrupyspowodujenarastanieprob|emÓwspołecznych
w tymograniczenieudzie|ania
wsparciaosobombezdomnymi uza|einionym
od a|koholu(zbytmało
miejscw oŚrodkachwsparciaw stosunkudo potrzeb),zmniejszenieusamodzielnieńwśrodosób
bezdomnych,obniżeniestandardÓwświadczonych
usług,a w efekcierozwójŻebractwa,wzrost
przestępczo.ści
izachowań patologicznych.Prowadzonedziabnia oprÓcz charakterudoraŹnego
zabezplec.zenia
wpłynądocelowona zmianęwizerunkuosoby bezdomnejw Środowisku,pozwoląna
prowadzeniewłaściwej
pracyterapeutycznej,
umofliwiąakĘwizowanieosÓb bezdomnych,dająim
poczuciespołecznejprzydatności,
co wpłyniena podniesieniewłasnejwańości.

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenUefełeneil)otrzymałIetlryma|ł1)
dotac|ę na dofinansowanie
inwestycjizwiązanychz realizaĄą zadania publicznegoz podanieminwestycji,ktÓre zostałydofinansowane,
organuktóry udzie|ił
dofinansowaniaarazdatyotrzymaniadotacji.11)
Dotacjana Prowadzenienoclegowni
w PiotrkowieTrybunalskim
na okres3 latod 01.01.2010
W kwocie330 000 zł- Dotacjaz budŹetuUrzęduMiastaw PiotrkowieTrybunalskim.
Dotacjana Prowadzenienoclegowniw PiotrkowieTrybunalskim
na okres5 latod 0'1.04.2012
W kwocie950 000 zł Dotacjaz budżetuUzędu Miastaw PiotrkowieTrybuna|skim.
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6. Zakładane ce|e rea|izacji zadania publicznego oraz sposób ich reaIizacji

Rea|izacja programu terapeutycznegoma na celu uŚwiadomienie beneficjentomistoty choroby
alkoholowejoraz sposobu radzenia sobie z uzależnieniemotaz w trudnychsytuacjazyciowych,ktÓre
sprzy'jająpopadaniuw alkoholżm.Jednocześnieprogramten ma dostarczaĆwzorcÓw dla wychodzenia
z bezdomności.

7. tliejsce realizacjizadania publicznego

. Noclegownia w 97-300Piotrków Trybunalski ul. Wronia 55.59

8. opis poszczególnych działańwzakresie realizacji zadania publicznegolz)
1 . kosĄ merytoryczneluiązane z prowadzeniemprogramuterapeutycznego
2 . kosztadministracyjne nt lęane z prowadzeniem programuterapeu$cznego
3. inne kosĄ ntiązane z prowadzeniem programu terapeutycznego

9. Hannonogramt')

Zadaniepublicznerealizowanew okresieod 01.11.2013do 31.122013
PoszczegÓlne działaniaw zakresie

Terminyrealizacji

realizowanego zadania publicznegola) poszczegÓ|nych
dzjdań

Oferentlub innypodmiotodpowiedzialny
za dziaŁaniew zakresie realizowanego
zadaniapublicznego

Dzialanie I :
Koszty merytorycznew tym:

. wynagrodzenie terapeutórv
- rrrlnagrodzenie koordynatora zadania

Działanie ll
Koszty administracyjne :
- koszty *'l'qzane z zakupem materiałów
biurowych oraz pomocy dydaKycznych

I

od 01 '11'2013 do 31 '12 2013

Oferent

od 01.11.2013do 31.122013

Oferent

Działanie |l|
Innekoszty,

w tym obsługafinansowo.kadrowa :

I od

01'11'2013 do 31'12 2013

Oferent
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10. Za kładanerezultaty realizacji zadania pub|icznego{5)

Uczestnictwow terapii grupowejjak i indywidua|nej,ma spowodowaćszansę wyjściaz choroby
a|koho|owej,
a w następstwiebezdomności.

IV.Ka|kulacjaprzewidywanychkosńów rcalizacjizadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp

W okresieod 01.11.2013do 31.12.2013
Rodzaj kosztów.',

llo

Ść
ied
no
ste
k

K

os
a
je
dn
os
0(
o
w

KOOZa
j
miary

Koszt
całkowĘ
(wzł)

z tegodo
pokrycia
z wnioskowanej
dotacii
(wzł)

z tego z
finansowych
Środków
w{asnych,
środków
z innych
Źrodeł' w tyn
wpłatiopłat
adresatÓw
zadania
gublicznegol
,)1w
zł)

7500.00

7 000,00

500,00

v

(w
zl)

Koszty merylorycznelS)
. wynagrodzen ie terapeutów
- rvynagrodzenie koordynatora zzdania

Koszt do pokrycia
z wkładuosobowego,
w tym pracy spobcznej
członków
iŚwiadczeń
wolontariuszy
(w zł)

1) koszty administracyjne :
. koszĘ związane z zakupem
materia|ów biurowych oraz pomocy
dydaĘcenych

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

500,00

7500,00

7 000.00

500,00

00,00

ill

Innekoszty,
W Ęm obsługafinansowo-kadrowa

IV

ogółe{'l

00,00

2. Przewidywane źródłafinansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Srodki finansowewłasne.,)

3

Srodkifinansowe z innych ŹrÓdeł ogółem (środkifinansowewymienione
w pkt.3.'t-3.3)11)

i opłatyadresatówzadaniapublicznego.,
3.'1 ,^'płaty
3,2 środkifinansowez innychŻródełpub|icznych(w szczegó|ności:
dotacje
jednostkisamorząduterytorialnego,
z budŹefupaństwalub budżetu
funduszycelowych,Środkiz funduszystruktura|
nych)'',
3.3 pozostałe',
4

Vvkładosobowy(w tym Świadczeniawolontariuszyipraca spoleczna
czł'cnków)

5

ogó|em(Środki wymienionew pkt 1- 4)

7 000.00

9i3,75 t/o

500.00

6.25 o/o

0'00zł

0o/o

0.00 zł

O

0.00 zł

a%

0.00 zł

O o/o

0.00 zł

O o/o

7500.00zł

1A0o/o

q/o

3. Finansoweśrodkiz innych źródełpublicznych2l)
Nazwa organuadministracji
publicznejlub innejjednostki
sektorafinansÓw pub|icznych

Nie dotvczv

Ktłota ŚrodkÓw
(w zł)

Nie dotvczv

Informacjao tym,czy Terminrozpatzenia
w przypadku
wniosek(ofeńa)
wnioskow(ofert)
o przyznanie
do
nierozpatrzonych
środkówzostal (-a)
czasu złoŻenia
rozpatrzony(-a)
pozytywnie'czy teŻ
niniejszejoferĘ
nie zostd-a) jeszcze
rozoatzonv(-a)
Nie dotyczv
TAIVNIE"

Uwagi,ktÓremogąmieÓ znaczeniepzy oceniekosńorysu:
wkład własnyw realizacię zadania stanowi obsfuga finansowo.kadrowa oraz koszĘ lłięane z zakupem
materiałów biurowych i dydaktycznych. Zadanie będzie realizowane w Noc|egowni z wykorrystaniem
znaidującego się w niej sprzętu audio.video.

V' |nnewybrane informacie dotyczące zadania pub|icznego
1. Zasoby kadroweprzewidywanedo wykorzystaniaprzy reatizaĄizadania pub|icznego22)
Pt,y rea||zac}zadania pzewiduje się wynagradzanieksięgowej.Kandydatkana to stanowiskoto
osoba posiadającawykształceniewyisze ekonomiczne,zawodowo zajmującasię księgowością'
posiadającadoŚwiadczeniew rozliczaniuprojektÓwfinansowanychze ŹrÓdełzewnętrznych.
KoordynatorprojektuJezy Kańowski- CeMkat - PsychologiczneaspekĘ pracyz osobą
bezdomnąi osobąw kryzysiezyciowym,V-ce Prezes Stowarzyszeniaukończoneterapiew
do
SzczecinieiZgienu (konsultant
spr€ni/ uza|einień,Cer$ftkat- Praca z osobąbezdomnąi będąę w kryzysiezyciowym).
Pozostałeosoby biorąceudziałw rea|izacjizadania..
i wspołuza|eŻnień
terapiiuzaleŻnień
Anna Sekuła- zawodowyinstruktor
E|zbietaGańczak - szko|enie:Praca socja|naz k|ientemuza|einionymod a|koho|u|ub innych

do wykorzystaniaprz:yrea|izai1izadania23)
2' Zasoby rzeczoweoferenta/eferentów+)przewidywane
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w realizaĄi zadań pub|icznychpodobnegorodzaju(ze wskazaniem,ktÓre z
3. Dotychczasowedoświadczenia
tychzadań realizowanebyływe wspÓłpracyz administracjąpub|icznd.
w Radomsku,GrupaAA w ośrodku
w ośrodku
ProwadzenieGrupWsparciadla osób uza|eŻnionych
w Grabach.

4. tnformacja, czy oferenUeferoneir} przewiduje(.ą)z|ecać realizację zadania pub|icznego w trybie,
o którym mowa w ań. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|nościpożytku publicznego
i o wolontariacie.
Nie pzewidujemyz|eaĆzadań pzewidzianychw projekcieinnympodmiotom.
oświadczam
Cy)'Że:
poiytku publicznego
1) proponowanezadanie publiczne w całościmieŚci się w zakresie działa|ności
);
oferenta/oferentów|
opłatod adresatÓwzadania;
ofeĘ pzewidujemy pobieraniel)
2) w ramachskładanej
jesUsąl) związany(-ni)niniejsząofertądo dnia . podpisaniaumowy
3) oferent/eferenełl)
i
4) w zakresie związanymz otwaĘm konkursemofeń, W tym z gromadzeniem,pzetwarzaniem
osoby, którychte
pzekazywaniemdanychosobowych,a takŹewprowadzaniemich do systemÓwinformatycznych'
zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
dane dotyczą, złoŻytystosowne oświadczenia
(Dz.U. z2oo2 r. Nr 101,poz'926,zpófn.zm.);
osobowych
5) oferenVeferenei1)składającyniniejsząofertę nie za|ega (-jdlza|egefid1) z opłacaniemna|eżnoŚciz $tułu
na ubezpieczenia
społeczne1);
zobowiązańpodatkowych/składek
6) dane okreŚlonew częściI niniejszejofer$ są zgodnez KĘowym RęjestremSądowym/właśełwą+włdeneĘl);
i
7) wszystkie podane w ofercie oraz zaĘcznikach informacjesą zgpdne z aktua|nymstanem prawnym
fakĘcznym

Senlmm

t;111*,=
. :''.'.(')ĘtJM''
', lr$o874
.łl,:'i87
I ii283049

(podpisosoby
|ubpodpisyosÓb upoważnionych
wo|iw imieniu
do składaniaoświadczeń
oferenta/eferentÓłl)

Data14, {D"ło/3

Za|.qczniki:
1. Kopia Statutuorganizacji
2' odpis z KrajowegoRejestruSądowego
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PoŚwiadczeniezłożen
ia oferhfs)

Adnotacje uzędowe2s)

1)
Niepotrzebne skreślić.
')
Rodza;em zadaniajest jedno lub więcej zadań publiczrrych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
pożytkupub|icmego i o wo]ontariacie.
{ziałalności
',
Kaidy z oferentów składającychofertę wspÓlną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołącają właściwepola.
o}
Forma pftlwna omaczA formę działa|ności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreŚloną na
podstawie obowiqzujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne
Polskiej, o stosunku
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RzeczypospolĘ
Państwa do innych kościołówi llliązków wymaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wymania"jeże|i ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności po{tku publicmego, uczniowskie k|uby sportowe, ochotnicze strażrcpoŹnrne
oraz inne. NaleĄ 7aTnaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
')
Podać nazwę właŚciwego rejestru lub ewidencji.
u)
w zaleilości od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
ą osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnićjeżeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma być rea|izowane w obrębie danej jednostki.
8)
Nie wypetniać w prrypadku miasta stołecmego Warszawy'
n)
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Naleiy wypehrić jeśli zadanie ma
być rea|izowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
lo) Na|ezy
okreś|ićcry podstawą są zasady okreś|onew statucie, pełnomocnictwo. prokura czy teŻ inna podstawa. DoĘczy
tylko oferty wspólnej.
'')
wp"h'ić Ęlko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
'')
opi. musi być spójny z harmonogramem i kosaorysem- W przypadku oferty wspó|nej - należy wskazać dokładny podział
dziaŁńw ramach realizacji z^damjapublicznego międ,r},skłarląjącymi ofeĘ wspó|ną
'.)
w harmonogramie na|e{ podać terminy roąoczęcia i zakończenia poszczegó|nych działań oraz liczbowe określenie skali
dńałafi planowanych przy rea|izacji zadania publicmego (tzrr. miar adekwatrrych d|a danego zadil|ia publicmego, np. liczba
świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcmie, liczba adresatów).

opi' zgo&lyz kósaorysem.
]il
'')
Na|eżyopisaćzakładane
rezultatyzadaniapublicznego- cry Ędą trwałeorazw jakim stopniurealizacjazadaniaprzycryni

się do rozwiqzania problemu społecmego |ub złagodzi jego negatywne skud<i.
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'u)Nalery uwzględnićwszystkieplanowanekoszty,w szczegó|noŚcizakupuustug,zakupurzeczy,wynagrodzeń'
1t)Dotyczyjedynie wspierania zadaniapublicmego.
'') Nalezy wpisaćkosztybezpośrednio
związanez cę|emrealizowanegozadaniapublicmego.
'') w przypadkuoferty wspólnej kolejni
oferenci dłłry,njądotabeli informacjęo swoich kosztach.
20)Nalezy wpisać koszty związanez obsług4i administracjąrealizowanego zadania, które związane są

z
i prawną
wykonywaniem działańo charakterzeadministracyjnym,nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługąfinansową
projekfu.
'') wyp"k'i"oie fakultatywne* umożliwia zawarcięw umowie postanowienia,o którym mowa w 16 ramowegowzoru
$
umowy' stanowiącegozałącmlknr 2 do rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 20l0r. w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy doĘczących rea|izzcji za&aniapublicmego orźIzwzoru sprawozdaniaz
wykonania tega zadania.Dotyczy jsdynie oferty wspieraniarealizacji zadaniapublicnego.
22)Informac;e o kwałifikacjach osób, które będ4 zaffudnione przy rea|izrrcji zaduia pubłicmego, oraz o kwalifikacjach
wolontariusry.W prrypadku oferry wspó|nej na|eĘ pr4yporządkowaćzasoby kadrowedo dysponującychnimi oferentów.
.',
Np. |okal,sprzęt'mateńaty.W przypadkuoferty wspólnej należyprryporządkowaćzasoby rzeczowędo dysponujących
nimi oferentów.
2u)odpis musi być zgodny z aktualnymstanemfaktycznym i prawnym' nięza|ęfnieod tego, kiedy zostałwydany.
t') Wypetniaorganadministracjipublicmej.
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