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. . . .?Ol L) 'POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: Illlu-ić zaj. m r....” _ _ , _ „',;„leOfertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy pośfćżlggbl ' olacłi'oraz' -------'. ,!

w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawia cprawidłową. Przykład: „pebieinaniei/niepobieranie”.

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracjipublicznej,
do którego adresowana jest oferta

Burmistrz Miasta Włodawy

2. Tryb, w którym złożono ofertę
_ Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie '

3. Rodzaj zadania publicznego” Edukacja, oświata i wychowanie
4. Tytuł zadania publicznego Włodawska Noc Filmowa.

5. Termin realizacji zadania publicznego:) Data 1 V 2018 r. Data 31 V 2018 r.
rozpoczęcia zakończenia

Il. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego RejestruSądowego lub innej ewidencji, adres siedziby orazadres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000492510, adres siedzibyi adres do korespondencji: Stowarzyszen
5721068

ie Inicjatywa Polesia, 22-200Włodawa, ul. Szkolna 7, tel. 82
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

Ewa Stefaniak, tel. 696 590 186, adres e—mail
inicjatywa.polesia@wp.pllub st.ewa@interia.pl, fax 82 5721 068

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanegodo wykorzystaniawkładu osobowego lub rzeczowego
Cele zadania:

— upowszechnianie i promowanie kultury filmowej
— zaspokojenie potrzeby obcowania ze sztuką filmową
— doskonalenie umiejętnośćdyskusji: wymiany poglądów, wyrażania opinii na temat obejrzanych

filmów

— rozwijanie pasji i zainteresowań filmowych uczniów
— kulturalne spędzenie czasu
— promocja przedsiębiorczościi inicjatywy lokalnej

1 ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego io wolontariacie.

2 )Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Cele zostaną osiągnięte poprzez:
— zmotywowanie młodzieży do wzięcia udziału we Włodawskiej Nocy Filmowej
— organizację Włodawskiej Nocy Filmowej jako lokalnego przedsięwzięcia
— stworzenie warunków do obcowania ze sztuką filmową, wymiany poglądów, wyrażania opinii

na temat filmów

— promocję Włodawskiej Nocy Filmowej
Miejsce realizacji zadani — Włodawski Dom Kultury
Zadanie realizowane będzie w formie uczestniczenia młodzieży w jednej Włodawskiej Nocy Filmowej
zorganizowanej w kinie Włodawskiego Domu Kultury, podczas której zostanie zaprezentowanychkilka filmów. Włodawska Noc Filmowa ma zainicjować cykliczne spotkania o takiej nazwie.

Zadanie obejmie organizację Włodawskiej Nocy Filmowej i udział młodzieży w tymże przedsięwzięciu.
Uczniowie obejrzą filmy, będą mogli wymienić poglądy i wyrazić opinię na temat poznanych dzieł.
Z otrzymanej dotacji sfinansujemy wynajem filmów i drobny poczęstunek.

Odbiorcy zadania:

Zadanie publiczne „Włodawska Noc Filmowa” jest skierowane do młodzieży od lat 15 uczęszczającej
do szkół włodawskich, w pierwszej kolejności do Publicznego Gimnazjumnr 1, następnie do I Liceum
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr l i II Liceum Ogólnokształcącego,Publicznego
Gimnazjum nr 2. Ogółem zadaniem chcemy objąć 260 uczniów. We wszystkich wymienionych
placówkach przeprowadzimywśród uczniów sondaż i ankietę badająca ich zainteresowania filmowe.
Wniesiemv wkład osobowyw realizację zadania publicznego w postaci opieki nad uczniami podczas
Włodawskiej Nocy Filmowej oraz koordynowania projektem.

2. Zakładanerezultaty realizacji zadania publicznego

— 260 uczniów włodawskich szkół weźmie udział we Włodawskiej Nocy Filmowej
— 260 uczniów włodawskich szkół zaspokoi potrzebę obcowania ze sztuką filmową
— 260 uczniów włodawskich szkół będzie doskonalić umiejętność wyrażania opinii i poglądów na

temat filmów

— 260 uczniów włodawskichszkół rozwinie swoje pasje i zainteresowania filmowe
— 260 uczniów włodawskichszkół kulturalnie spędzi czas
— zapoczątkujemy cykl przedsięwzięć pod nazwą „Włodawska Noc Filmowa”

Na stronie www UrzęduMiasta Włodawy umieścimy informację o zrealizowaniu zadania publicznego
„Włodawska Noc Filmowa” sfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Włodawa, informację
o źródle finansowania przekażemy również przed rozpoczęciemWłodawskiej Nocy Filmowej. Herb
miasta Włodawy będzie umieszczony na liście uczestników zadania „Włodawska Noc Filmowa
finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Włodawa.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania
dodania kolejnych wierszy)

publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość

do poniesienia

do poniesienia ze
środków

finansowych
i

własnych, środków*

' : wnioskowane'Lp. Rodzaj kosztu Koszt
(z:)kowny dotacji”

l
pochodzących

z innych źródeł,
lll) wkładu osobowego

lub rzeczowego”
_ (zł)

wynajem filmów 2 700,00 2 700,00 0,00

poczęstunek 300,00 300,00 0,00

Koszty ogółem; 3 000,00 3 000,00 0,00

Oświadczam(y), że:
1) proponowanezadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebieraniei/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podanew ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferenti/eśereneii składający niniejszą ofertę nie zalegal-ją-jikalegal-jąj—ł z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferenti/efereneii składający niniejszą ofertę nie zalegal—jąjiplzalegaeją-jiz opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.
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(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

„Inicjatywa Polesia”
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Data 28II12018 r.

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzonaza zgodność z oryginałem kopia
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

” Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.
„W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


