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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLlCŻNEGO .

L.
_

POUCZENIEco do smsobu miniania ufam:
Ofertę należywypełnić wyłączniew białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polachoraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiającprawidłową. Przykład: „pebieraniełlniepobieranie”.

|. Podstawoweinformacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, BurmistrzWłodawy
do którego adresowanajest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku2. T b, ' '
. . . .

ry w ktorym złozono ofertę
publicznego i o wolontarracre

3. Rodzaj zadania publicznego” Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wspieranie inicjatyw aktywizacji społecznej osób starszych4. Tytuł zadanra publicznego
„ Dzień lnwalidy"

Data 07.05.2018 05.06.2018
rozpoczęcia

||. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby orazadres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidówwe Włodawie... KRS 0000109984..NIP56514603 20
22-200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego41 tel. 82 5721107

2. Inne dodatkowedane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do Maria Daniluk ~ Przewodnicząca,Tel. 664 787 021
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Krvstvna Łągwa ~ sekretarz
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, Nr rachunku bankowego: 45 8042 0006 2001 0000 0710 0001
numer faksu, adres strony internetowej)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego dowykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Spotkanie z okazji „Dnia lnwalidy” odbędzie się 19.05.2018r.w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta
Włodawa. Przewidywanyudział ok. 100 osób, wtym 20 osób zaproszonych i ok. 80 członków PZER i I.

Zostaną przygotowane dyplomy, listy gratulacyjne oraz drobne upominki dla najbardziej aktywnych
członków PZER i l. Uatrakcyjnieniemspotkania będzie występ przedszkolaków „ Mała Akademia”,
zespołu śpiewaczego z Ukrainy oraz występy lokalnych zespołów śpiewaczych. Oprawą muzyczną
będzie kapela z Woli Uhruskiej.

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie.
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2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
kutków

Ograniczenie procesu marginalizaq'iosób starszych.
Zwiększenie udziału senioróww życiu społecznym.
Pobudzenie do aktywności społecznej.
Podtrzymywanie sprawności intelektualnejoraz życiowej osób starszych.

MFPNS—

Integracja międzypokoleniowa.
6. Wymiana doświadczeń.

Wszystkie imprezy oraz spotkania wpływają pozytywnie na osoby starsze i dają okazję do wyjścia z
domu.

Z. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów OddziałweWłodawie wychodząc naprzeciw potrzebomśrodowiska osób starszych organizuje spotkanie integracyjne „ Dzień lnwalidy”, które przyczynia się do
aktywizacji społecznej oraz do ich integracji ze środowiskiem lokalnym i nie tylko . Nawiązanowspółpracę zseniorami Stowarzyszenia „Złota Jesień. Pobudza się seniorów do aktywności społecznej, stwarza się okazję do
wzajemnego przebywania i poznawania się oraz wymiany doświadczeń.

lv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwośćdodania kolejnychwierszy)



Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zł)

&
z wnioskowanej ze środków

dotacji” ”' finansowych
, (zł) własnych, środków

Lp. '
pochodzących :
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego”

(zł)
Naczyniajednorazowego użytku 100,00 100,00

1.

Z Dyplomy i upominki 300,00 300,00

3
Woda, kawa, herbata, słodycze dla dzieci. 300,00 300,00

7 , 'Kosztyogółem: 00 oo 700 00

Oświadczam(-y),że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączniew zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

pieniężnych od adresatów zadania;2) w ramach składanej oferty przewidujemy pe›t›ierarrie"'/niepobieranie'kświadczeń
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne

i faktycznym;
Z aktualnym stanem prawnym

4) oferent*/ełerenei£składający niniejszą ofertę nie zalega (~ją)*/zaloga-(—ją-)*z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

5) oferent*/eferencił—składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaloga+jąjLzopłacaniem należności z tytułu składek naubezpieczenia społeczne.

ÓWMWWQ .....,.'........ POLSKI ZWIĄZEK
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.

WOW RENC'STOW ”"A/NMOW........................ .. . .. . . _, D ODDZIAŁU RE; JOWEGO................................................................ 22-200 Włodawa, Al. J.PllbudSklEgo 4.(podpis osoby upoważnionej tel. /082 7 ] _ l 0,7lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imienils E K P E Toferenta) związku Emeryió '

'O

Załącznik:

Data ........................................................

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

»Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
3) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


