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UPROSZCZONAOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W_IĘTTRF

Urzad lilii.,kQ.POUCZENIE co do sposobuwypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy posz zegolnchGłfachagiaz";
w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, po Costzxyia 'cą]

. . . - - - | 'prawrdłową. Przykład:„pebiefamei/nlepobieranle”.
|. Podstawoweinformacje o złożonej ofercie

pmlpis .U.

.x...

1. Organ administracji publicznej, BurmistrzWłodawy ]

do któregoadresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę
i o wolontariacie
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

3. Rodzaj zadaniapublicznego” Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4- Tytuł zadań? publicznego Niepodległa-Polska Muzyka Chóralna na 100 lecie niepodległości

5. Termin realizacji zadaniapublicznego” Data
.

01'08'2018 Data
, .

31082018
rozpoczęua zakonczenia

II. Dane oferentaj-tów)

1. Nazwa oferenta(-t6w),forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień. Forma prawna- stowarzyszenie. KRS KRS 0000297923, ul. Józefa Piłsudskiego
10, 22—200 Włodawa

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer Marcin Obuchowski 504 505 273
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanegodo realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorcówzadaniaoraz przewidywanego do wykorzystania wkładuosobowego lub rzeczowego

Zadanie będzie polegało na wykonaniu i organizacji cyklu 4 koncertówChóru Ziemi Włodawskiej
„Vlodaviensis" przy współpracyze Stowarzyszeniem Seniorów Złota Jesień, nawiązujących w swojej
tematyce do rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Koncerty odbędą się w Stalowej Woli, Lublinie,
Jędrzejowie i Włodawie.
Głównymi celami zadania będzie zaprezentowanie dorobku artystycznegomieszkańców miastaWłodawa,
zdobycie nowych doświadczeńw zakresie kultury artystycznej oraz poszerzenieumiejętnościwokalnych,
współpraca z innymi ośrodkami kulturalnymi (Stalowa Wola, Lublin, Jędrzejów)
Poprzez działalność kulturalnąchcemy uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległościprzez Polskę oraz
ofiary, które miały swój wkład w to wydarzenie.
Jednym z elementów będzie także promocjaWłodawskiej kultury muzycznej i samejWłodawy w innych
miastach promocja dorobku artystycznegozespołu oraz zdobywaniedoświadczeńprzez jego członków.
Bezpośrednimi uczestnikami będą członkowie Chóru Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis"- 23 osoby.
Krąg odbiorcówzadania jest otwarty-będą nimi wszystkie osoby, które wezmą udział w planowanych
koncertach.
Zadanie pozwoli zrealizować dobre praktyki w zakresie podnoszenia świadomości kulturalnej oraz pozwoli
bezpośrednim uczestnikom na zdobycie doświadczeń.

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.



2. Zakładane rezultatyrealizacji zadaniapublicznego
Zakładane rezultaty można podzielić na dwie grupy: rezultaty twarde i rezultaty miękkie.
Do rezultatów twardych (policzalnych)zaliczyć można wykonanie czterech koncertów nawiązujących tematyką do
rocznicy 100-Iecia Odzyskania Niepodległości.
Rezultatami miękkimi będą natomiast promocja kultury i wzrost świadomości muzycznej uczestników pośrednich i

bezpośrednich zadania. Dodatkowo uczestnicy bezpośredni (chórzyści) zdobędą doświadczenie. Nie bez znaczenia
pozostaje promowanie Włodawy poza jej granicami.

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

do poniesienia ze
środków

do poniesienia łinansowych
_ Kosztcałkowity :wnioskowanej własnych, srodków

Lp. Rodzaj kosztu .. , pochodzących(zł) dotacjf
_ ,z innych źrodeł,

(") wkładu osobowego
lub rzeczowego”

(zł)
Tiansport 4 680 zł 4 000 zł 680 zl ze środków1

wlasnych

Kosztyogółem: 4 580 l' 4 000 580 2'

Oświadczam(y), że:
1) proponowanezadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie'lniepobieranie*świadczeń pieniężnych od adresatówzadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent'leferenei' składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)'/ealega(ją)›*~z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent'leferenei' składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/załega(-ją')1z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.
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podpis osoby upoważnionej

odpisy osób upoważnionych
do składania oświadc

imieniuoferem Man's/„iwa suxmiiów
"ZŁOTA dusi/LN" Data (0597/20/61. .........22-200Włodawa. Al. J, Piłsudskiego10

Załącznik: tel. 082 572 17 51

W przypadku gdy oferentnie jest zarejestrowany w KrajowymRejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

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


