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Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi prz ”%%%?” h'polach Nra? 3—6
.

w przypisach. podpis , _ _ ................. ]Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowmoz, p . ' -' """""""
prawidłową. Przykład: „pebieeanieł/niepobieranie”.

UPROSZCZONAOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organadministracji publicznej, Bu rmistrz Włodawy
do którego adresowana jest oferta

Art. 198 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku2' Tryb, w którym złozono ofertę publicznego i o wolontariacie
3. Rodzaj zadania publicznego” Działaniawspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4.1'ytuł zadania publicznego Organizacja Wigilii Miejskiej dla mieszkańców Włodawy
_ Data 17—12-2018 r. Data 31-12-2018 r.5. Termin realizacji zadania publicznego”

rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta(-tów)

_i. Nazwa oferentai-tów), forma prawna, numer KrajowegoRejestruSądowegdiub innej ewidencji, adres siedzibyoraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatuwe Włodawie,
adres siedziby: Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa,
forma prawna: stowarzyszenie, nr KRS 0000288357,
adres do korespondencji: ul. Szkolna 7 pok. 40-41, 22-200 Włodawa
2' Inne dodatkowe dane kontaktowe, wtym Monika Kędzierska — Wiceprezes Zarządu, tel. 607 051 266,
dane osób upoważnionych do składania e-mail: monika80 80@02. |

wyjasnien dotyczacych oferty (np. numer | t . t I dtelefonu, adres poczty elektronicznej, numer WWW'WO 0" ana .wo awa.eu
faksu, adres strony internetowej)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

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

W ramach zadania publicznego planowanegodo realizacji zostanie zorganizowane świąteczne spotkanie
integracyjne — Miejska Wigilia - dla mieszkańców Włodawy w dniu 23-12-2018 r. Okres przedświąteczny, a
szczególnie Wigilia Swiąt Bożego Narodzenia to czas refleksji, radości i wyjątkowych spotkań w węższym lub

szerszym gronie osób. To czas, który ludzie chcą przeżywać wspólnie a nie w samotności.

Spotkanie ma na celu podkreśleniejedności społeczności lokalnej mieszkańców Włodawy oraz kultywowanie
wieloletniej tradycji organizacji wigilijnych spotkań integracyjnych dla mieszkańców w okresie
przedświątecznym, połączonych z prezentacją oraz poczęstunkiemtradycyjnymi potrawamiwigilijnymi,
wspólnym śpiewaniem kolęd oraz przygotowaniem drobnych upominków dla dzieci w postaci paczek
świątecznych.

Spotkanie odbędzie się w dawnym budynku kaplicy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowegowe Włodawie.
Charakter spotkania jest otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta.

Przewiduje się, iż w spotkaniu wigilijnym będzie uczestniczyć ok. 1 000 osób.

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 łTermin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



2. Zakładano rezultaty realizacji zadania publicznego

- integracja społeczności lokalnej mieszkańców Włodawy,
— kultywowanie tradycji świątecznych, związanych z obchodamiWigilii Świąt Bożego Narodzenia,
— podtrzymywanie lokalnej tradycji obchodówMiejskiej Wigilii,

- uwrażliwianie na potrzeby osób samotnych lub potrzebujących pomocy w kontekście wigilijnych tradycji
świątecznych,

- przygotowanie 120 paczek świątecznych dla dzieci.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy) * ._..:_.. „ do poniesienia ze

"' środków
. . . finansowychdo pomagania

. Kam całkowity :wnioskowanej własnych, środków
tp. Rodzaj kosztu

(zł) dotacji” pochodzących
z innych źródeł,

(Zł) wkładu osobowego
; lub rzeczowego”

(zł)

Zakup artykułów spożywczych na 1 829 1 829
1 przygotowanie tradycyjnych potraw

wigilijnych
2 Napoje 800 800

r———--

3 Chleb 55 55

4 Paszteciki 600 600

5 Zakup artykułów na przygotowanie 1 716 1 716
paczek dla dzieci

Koszty ogółem:
3

5 000 5 000

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) wramach składanej oferty przewidujemy pebieeaniei/niepobieranieł' świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/efei=eneiiskładający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/ealega(ją)iz opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/efereneii składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/aalega(-ją-)i z opłacaniem należności z tytułu składek na
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Załącznik:

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

3 )Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.

„W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


