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UPROSZCZONA OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ŁYN ĘŁO

.x)

Sekretariat '

POUCZENIE co do sposobu wypełnianiaoferty: „
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy pos czególnzumla—cłIQFaZ 0
w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, Bśźbsąwwa ..... Nr. .
prawidłową. Przyklad: „pobieraniei/niepobieranie”. pndpis -

~i- :

00
|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Włodawy
do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku2' Tryb, w ktorym złozonoofertę publicznego i o wolontariacie
3- Rodzaj zadania publicznegol) Działanie na rzecz osób w wieku senioralnym
4- Tymi zadania Publicznego Udział w XIX Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej

Seniorów 2018 w Dęblinie
Data 15.11.2018 r. Data 30.11. 2018 r

5. Termin realizacji zadania publicznego” rozpoczęcia zakończenia

Il. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji,adres siedzibyoraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień” weWłodawie, nr rejestru sądowego 0000297923, 22-200
Włodawa Al, J. Piłsudskiego 10 numer rachunku bankowego 76 8042 0006 2001 0000 0648 0001
Bank Spółdzielczyw Parczewie Oddział we Włodawie

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym 1. Zbigniew Teodorowicz tel. 664483598,
dane osób upoważnionych do składania zbyszek @WlodawaIeu
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer 2. Ryszard Makus _ Skarbnik
te'efonu' adres ”a” eIEkt'9"icz"ej' "”me' Uchwała Nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia 2 dnia
faksu, adres strony internetowej)

1 3 1 0 2016 r

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

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

XIX Jesienny PrzeglądTwórczości ArtystycznejSeniorów 2018 w Dęblinie odbywa się na zasadzie konkursu
na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne, wokalno -

instumentalne, kabaretowe, soliści, recytatorzy. W przeglądzie tym planują wystąpić zespoły Złota Jesień
i Kresowianki. Wyjazd obu zespołów na przegląd wojewódzki będzie okazją do zaprezentowania swoich
walorów artystycznych na forum szerszej publiczności, uaktywni członkówzespołów do jeszcze większego
twórczego zaangażowania w życie społeczno - kulturalne społeczności miasta Włodawy.W wyjeździe
uczestniczyćbędzie 35 osób. Przegląd wojewódzki odbywa się w Dęblinie w dniu 17.11.2018 r.

2. Zakładano rezultaty realizacji zadania publicznego

1 ) 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.
2 )Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Urzą iejski we Włodawie



- działanie w kierunku rozwijania aktywności osób w wieku seniorskim,
— wymiana doświadczeń kulturalnych i artystycznych
— możliwość aktywnego spędzenia ciekawego i pożytecznego własnego czasu w grupie.

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

do poniesienia ze
środków

do poniesienia „eiganiowzłló
' : wnioskowane' yc ' sro w

LP. Rodzaj kosztu Koszt ?::row'w dotacji”
]

pochodzącym
z innych źródeł,

(zł) wkładu osobowego
lub rzeczowego”

(zł)

1 Koszt wynajęcia autokaru 1300,00 1300,00

Koszty ogółem: 1300,00 1300,00

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie-*lniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podanew ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/ełerenci'* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(.ją-)i—zopłacaniemnależności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/o£eceoei* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/]_ąlegal,ją,)iz opłacaniemnależności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

WICEPREZES
Stowarzyszeniu Semorow

Zm./„7 „Ir—cm;;

(podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w

imieniu oferenta)

22-200 Wlodawa. .J. Pilsudskiego 10 Data 26-10-2018 "-

Załącznik;
tel. 082 572 17 51

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzonaza zgodność z oryginałem kopia

aktualnegowyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


