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WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/Vobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*Nepelaief-affie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Stanisławów

2. Rodzaj zadania publicznego >

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata" Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich nr 1412140002. z siedzibą w
Stanisławowie, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów,

1. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Spotkanie integracyjne z członkami chóru z Białorusi

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

7 czerwca 2019

Data
zakończenia

12 czerwca 2019 r

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego real zacji)
Do Stanisławowa przyjeżdża w niedzielę 9 czerwca chór z Białorusi. Po mszy św. da koncert. Gospodynie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie chcą wykorzystać okazję do spotkania się z nimi, ugoszczenia potrawami
regionalnymi i wymiany informacji na temat kultury ludowej obu narodów. Wnioskowana dotacja użyta będzie na zakup
surowców do wykonania potraw regionalnych.

1)

21

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

rezultatów (wartość

Nazwa rezultatu

docelowa)

Spotkanie
narodów.

dwu

kultur

sąsiednich

uczestników
Liczba
spotkania powyżej 50 osób.

z
Obserwacja
organizatorów.

natury.

Oświadczenie

4. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata" działa od grudnia zeszłego (2018) roku. Obecnie realizuje
program pt: Działania ri5rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów finansowany przez
gminę.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość

Z dotacji

PLN
1.

Koszt 1 Zakup produktów spożywczych

2.

Koszt 2

3.

Koszt 3

4.

Koszt 4

5.

Koszt 5

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

500

500

500

500

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* /-efeFeRei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalego( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / ef-eFeneil składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / alego( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z4(r-eiewym-RejestFem-Saitewytre-L/ inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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