WPŁYNĘŁO

..

Urząd Miejski we Włodawie

2018

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co

Sekretariat

-07' 30

Ilość zai: jczni

do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie

podpis.
z

,]ŻŻC/C/

instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych

w przypisach.
poWraz
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieraniei/niepobieranie”.

|.

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w
3. Rodzaj

BURMISTRZ WŁODAWY
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

którym złożono ofertę

publicznego io wolontariacie

zadania publicznego”

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Wystawa — Historia i tradycje włodawskiego rzemiosła w
roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę.

4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji

II.

zadania publicznego”

Data
rozpoczęcia

01 sierpnia 2018 r.

Data
zakończenia

30 września
2018 r.

Dane oferental-tów)

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

1. Nazwa

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie, stowarzyszenie, KRS 0000181761
22-200 Włodawa ul. Kościelna 16
dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer

2. Inne

telefonu, adres poczty elektronicznej,
faksu, adres strony internetowej)

numer

Józef Kędzierawski, nr tel. 605221607
biuro: tel. 82 5725047, e-mail: cechwlodawa@gmai|.com
NIP

565-14-24-318, REGON 0756637

Rachunek bankowy Nr 98 8042 0006 0550 1544 2000 0010
https://www.facebook.com/cechwlodawa/
http:/lwww.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl—
przedsiebiorczosci-wlodawie/
Zakres rzeczowy zadania publicznego
zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
III.

1. Opis

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.
”

i

”Termin realizacji zadania nie może być dłuższy

niż 90 dni.

r.

Cel

projektu:
dziedzictwa
Promocja
rzemiosła
ziemi
cechowego
włodawskiej
perspektywy jego rozwoju. uhonorowanie dziedzictwa narodowego w 100.rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Działania promocyjne
edukacyjne wpłyną na wzrost świadomości
historyczno-kulturowej mieszkańców ziemi włodawskiej, integrację włodawskiego środowiska
rzemieślniczego, wzrost rozumienia postaw przedsiębiorczych młodego pokolenia. Grupa/y odbiorców, do
których skierowany jest projekt: członkowie cechu ich rodziny, mieszkańcy powiatu włodawskiego,
zaproszeni goście, uczniowie szkół włodawskich, turyści.
i

i

i

Organizacja mobilnej wystawy o historii włodawskiego Cechu. Wystawa zostanie zaprezentowana w
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędzie Miejskim we Włodawie oraz w Muzeum — Zespół
Synagogalny. Czas trwania ekspozycji przewidziano na okres od sierpnia 2018 r. do końca roku 2018, w
ścisłym połączeniu z obchodami 100-Iecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wystawa poza częścią
historyczną zawierać będzie przedstawienie ok. 15 współczesnych firm, działających na lokalnym
lubelskim rynku pracy, ich promocję oraz promocja przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. Powyższe
działania przyczynią się do realizacji priorytetów wzrostu rozwoju województwa lubelskiego poprzez
rozwój małych średnich przedsiębiorstw, promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz
wspieranie integracji społecznej wzmocnienie kapitału kulturowego społecznego w regionie. Nawiązanie
wystawą historyczną o rzemiośle do historii Polski w 100-Iecie odzyskania niepodległości przyczyni się do
zachowania wzmocnienia dziedzictwa narodowego
dziedzictwa gospodarczego oraz kulturowego
Lubelszczyzny, lepszej skuteczności promocji regionu z wykorzystaniem środków zewnętrznych. W
programie przewidziane jest także wręczenie odznaczeń państwowych
resortowych, o które
wnioskowano wcześniej. Honorowy Patronat nad Jubileuszem objęli: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezes Izby Rzemiosł Przedsiębiorczości w
Lubinie, Starosta Włodawski Burmistrz Włodawy.
i

i

i

i

i

i

i

i

i

2.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

-

Zapoznanie w historią włodawskiego rzemiosła,

-

Promocja rzemiosła w społeczeństwie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży,

-

Otwarty charakter wystawy dla lokalnej społeczności,

-

Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez prezentację aktualnie działających firm.

i

IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość

dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj. kosztu

K oszt

ca łk own'ty
(zł)

.
.
.
do ponieSIenia
2 wnioskowanej
dota Gila)

(Zł)

do poniesienia ze
środków
finansowych
,
,
własnych, srodkow
z

pochodzących
innych zrodel,

wkładu osobowego
lub rzeczowego”
(zł)

1

Wydruk plakatów, baneru, stendów

1000,00

1000,00

0,00

2.

Wydruk zaproszeń

400,00

400,00

0,00

3

Zakup pamiątek Jubileuszowych

2500,00

600,00

1900,00

900,00

2000,00

1900,00

Koszty ogółem:

”

3

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

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności
pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebieraniei/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/łalegałją«)i z opłacaniem należności z
tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/łalega£jąjiz opłacaniem należności z
tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
i
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C ech Rzemiosł
Przedsiębiorczoici

we Włodawie
22-200 lll/lodowa. ul.Kościelna 15

REGON 000756637,NIP
565-14-24-318

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

Włodawa, Data 30 lipca 2018
Załącznik:

oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
W przypadku gdy

—

potwierdzonaza zgodność

z

oryginałem kopia

r.

