
(? (;;;/PL ”)
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ' "

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
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Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polacvg zgodnie z „5968 '

instrukcjami umieszczonymiprzy poszczególnychpolach oraz w przpiSaCh. " ' ' '

Zaznaczeniegwiazdką, np.. „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, zlenałeztf
skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład:
„pebieranieł/niepobieranie”.

' Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji Urząd Miejski we Włodawie
publicznej,

do którego adresowana jest
oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności2' Tryb, w którym złozono ofertę pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Rodzaj zadania publicznego) Podtrzymywanie tradycji narodowych,pie|ęgnowanie

polskości oraz rozwój swiadomości obywatelskiej i

kulturowej
4. Tytuł zadania publicznego Działalność w zakresie obchodówrocznicy świąt pastwowych

i wojskowych.Obchody 100 rocznicy Święta Niepodleglości.
Przegląd piosenki żołnierskiej. Włodawa —2018

5.Terminrealizacjizadania ?:;aocz c
20'10'2018 Saalźgńcze 30'11'2017

publicznego) ia
p ę

nia

~ Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(—tów), forma prawna, numerKrajowego Rejestru Sądowego lub innej
ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Zwiazek Weteranów i RezerwistówWojska Polskiego Zarzad Powiatowywe Włodawie krs.
0000094406

2. Inne dodatkowe dane
kontaktowe, w tym dane osób
upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty 1. Andrzej Rysz- Prezes— osoba do kontaku. 603887756
(np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer faksu,
adres strony internetowej)

' Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanegodo realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności
celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania
wkładu osobowego lub rzeczowego

W ramach obchodów 100 rocznicy uzyskania przez Polske Niepodleglości. Kolejny XI Przegląd
piosenki żołnierskiej. Włodawa -2018 Miejscem organizacji przeglądu jest sala kina WDK.Celem
organizacji przegladu jest popularyzacja pieśni i piosenki żołnierskiej. Poprzez repertuar przegladu
pokazanie historii pieśni i piosenki żołnierskiejw 100 letniej historii Państwa Polskiego.]ej
ważnościw życiu żołnierza i miłości do ojczyzny.



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Zakładane rezultaty to :1.popu|aryzacjia pieśni i piosenki żołnierskiej.2.Poznanie przez śpiew
historii polskiego oręża. 3Wychowanie uczestnikóww duchu patriotyzmu.

' Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku
większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

do
poniesienia
ze środków
finansowych
własnych,

Koszt
do poniesienia środków

Lp. Rodzaj kosztu całkowity
z wndcoilaęigane] poczhioldizągych

(z"
(zł) źródeł,

wkładu
osobowego

lub
rzeczowego”

(zł)

1 Zakup nagród rzeczowych i 1600 1600
upominków

2 Poczęstunek, napoje , kawa , 2100 1900 200
herbata, ciastka, grochówka
naczynia środki czystości itp

3 Drukowanie zaproszeń dyplomów 200 200
' itp

4 Zakup rekwizytów żołnierskich 500 300 200
mundury

Koszty ogółem: 4400 4000 400

Oświadczam(y), że:
~ proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie

działalności pożytku publicznego oferenta;
' w ramach składanej oferty przewidujemy*/niepobieranie* świadczeń



pieniężnych od adresatów zadania;
' wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym;

' oferent*/ składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* z opłacaniem należności z
tytułu zobowiązań podatkowych;

' oferent*l składający niniejszą ofertę nie zalega(ją z opłacaniem należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
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