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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN

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 gwiazdka, np,: „pobieranie*/niepobieranie*”oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Włodawy
do którego jest adresowanaoferta

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
2. Rodza' zadania ubliczne o"] p g narodowego.

Ił. 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-maił, numer telefonu

Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000492510, adres siedziby
i adres do korespondencji: Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 7,
inicjatywa.polesia@wp.pl, tel. 82 5721068

2' ”3318,95?” mwmw”! "" Składam Ewa Stefaniak, tel. 696 590 186, adres e-mail
wyjasnien dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, t . t .

1

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
S 'ewa@m er1a.p ”

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Włodawska Noc Filmowa.
Data 1 V 2019 r. Data 31 V 2019 r.

2. Termin realizacji zadania publicznego” . , .
I'OZpOCZęCIa zakonczenia

1. Tytuł zadania publicznego

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Cele zadania:

~up0wszechnianie i promowanie kultury filmowej

-zaspokojenie potrzeby obcowania ze sztuką filmową
—doskonalenie umiejętność dyskusji: wymiany poglądów, wyrazania opinii na temat obejrzanych filmów

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



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

Miejsce realizacji zadania — Włodawski Dom Kultury.
Zadanie realizowane będzie w formie uczestniczenia młodzieży w jednej Włodawskiej Nocy Filmowej
zorganizowanej w kinie Włodawskiego Domu Kultury, podczas której zostanie zaprezentowanych kilka
filmów. Zadanie obejmie organizację Włodawskiej Nocy Filmowej i udział w przedsięwzięciu młodzieży
z włodawskich szkół. Zakładamy, iż Włodawska Noc Filmowa będzie imprezą cykliczną.
W ubiegłym roku odbyła się już I Włodawska Noc Filmowa.

Uczniowie obejrzą filmy, będą mogli wymienić poglądy i wyrazić opinię na temat poznanych dzieł.
Z otrzymanej dotacji sfinansujemy wynajem filmów i koszty obsługi zadania publicznego.
Odbiorcy zadania:

Zadanie publiczne „Włodawska Noc Filmowa” jest skierowane do młodzieży od lat 15 uczęszczającej do szkół
włodawskich: Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, Publicznego
Gimnazjum nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego oraz ZS i II Liceum

Ogólnokształcącego. Przewidywana minimalna ilość osób uczestniczących we Włodawskiej Nocy Filmowej —

200, maksymalna— do zajęcia wszystkich miejsc kinowych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowan oziom , . . . , ,y p Sposob monltorowama rezultatow / zrodloNazwa rezultatu osiągnięcia rezultatów . .. . . . , .

, , mformaql o os:ągmęcnu wskaznika(wartosc docelowa)
udział młodziezy we Włodawskiej lista obecności
Nocy Filmowej 200 uczniów
włączenie lokalnej społeczności do harmonogram „dyżurów” podczas
monitorowania przebiegu 5 osób Włodawskiej Nocy Filmowej
WłodawskiejNocy Filmowej

linki do notatek i projektu plakatu
promocja Włodawskiej Nocy 2 notatki informacyjne w formie elektronicznej
Filmowej umieszczonych na stronie wwwWDK

i miasta Włodawy

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

Stowarzyszenie lnicj atywa Polesia zrealizowało m. in. projekty: „Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia
przechodzi do realnych działań” (2014 r.), „Studio filmowe na Szkolnej” (2015 r.), „Nasza pierwsza animacja
poklatkowa” (2016 r.). Podjęło się również realizacji zadań publicznych, wtym „Edukacja filmowa _ zajecia
warsztatowe”(2016 r., 2017 r.,), „Organizacja zajęć warsztatowych z animacji poklatkowej”(2017 r., 2018 r. ),
WłodawskaNoc Filmowa (2018 r.).



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

wynajem filmów 3 400,00
koszty obsługi zadania publicznego — koszty 100,00
obsługi księgowej

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 500,00 3 500,00 ) 0,00

V. Oświadczenia

Oświadczamłmy),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* / eiereeeii składający niniejszą ofertę nie zalegał—ją)3—/—zalega(—ją-)*—z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* /e$erenei”ś składający niniejszą ofertę nie zalegał—ją)*—f—z—alega(—ją-)ł z opłacaniem należności z tytułu składek na
u bezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*#inną—w-łaśeiwąewdenejąL;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz

i faktycznym;
załącznikach są zgodne aktualnym stanem prawnym

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.

PREZĘS Stowarz szenia
..lnqatywa Ę!) la”

MOW/Cuda,
Ewa Stefaniak

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

Data
11 IV 2019 r.


