UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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 gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Gmina Michałowo, Urząd Miejski w Michałowie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego

Dożynki Gminne w Jałówce

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2. Tryb, w którym złożono ofertę

26.08.2018

Data
zakończenia

26.08.2018

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „Lepsze Jutro”; krs 0000383039
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Leszek Gryc – ul. Szkolna 16, 16-050 Michałowo, tel. 692 259 879
Piotr Dąbrowski – Jałówka, ul. Zarzeczańska 3, tel. 693 775 025

III. 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 do wykorzystania wkładu
osobowego lub rzeczowego
Ochrona i przekazywanie kolejnym pokoleniom dziedzictwa narodowego, kultury oraz wspieranie rozwoju i
integracji wspólnot lokalnych jest jednym z zadań naszego stowarzyszenia. Realizując je planujemy
zorganizowanie w Jałówce (okolice remizy OSP) w ramach imprezy o nazwie „Dożynki Gminne” pokazu
dawnych obrzędów związanych z okresem żniwnym. Pokażemy też jakimi metodami i urządzeniami żniwowano
w przeszłości. Zebrani obserwatorzy i zaproszeni goście będą mogli spróbować swoich sił w koszeniu kosą
ręczną, sierpem czy młóceniu cepem. Wszystko zostanie okraszone dawnymi przyśpiewkami ludowymi
związanymi z tym okresem. Impreza zostanie zapoczątkowana, zgodnie z tradycją, nabożeństwami w kościele
katolickim i cerkwi prawosławnej, a zakończona tradycyjną zabawą ludową. Oferta skierowana będzie do
wszystkich grup wiekowych. Starsi przypomną znane z przeszłości obrzędy i prace, a młodsi zobaczą jak to
niegdyś było. Wkładem własnym będzie praca członków stowarzyszenia i wolontariuszy, użyczenie nagłośnienia
oraz występ dwóch zespołów lokalnych złożonych, między innymi z członków Stowarzyszenia.

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 rezultaty realizacji zadania publicznego
Zorganizowane zostaną pokazy prac polowych z użyciem narzędzi dawnych – kosa ręczna, sierp, cep – z
możliwością sprawdzenia swoich sił przez obserwatorów. Pokazane zostaną dawne obrzędy okraszone
przyśpiewkami z tamtych czasów oraz zorganizowana zabawa ludowa. Planujemy, że w wyniku udziału w
pokazach ok. 200 osób podniesie swoją wiedzę na temat dawnych tradycji żniwnych.

IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)

Lp.

1
2
3
4
5

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)

Koncert 2 zespołów (Trio Akord, Bi Happy)

3600zł

3600zł

0,00

Poczęstunek dla uczestników – zaproszeni goście i
zespoły
Prowadzenie imprezy w godz. 11-22.00

900zł

900zł

0,00

1000zł

0,00zł

1000zł

Przygotowanie terenu, nagłośnienie, sprzątanie

1000zł

0,00

1000zł

Koncert 2 zespołów lokalnych

2000zł

0,00

2000zł

8500zł

4500zł

4000zł

Koszty ogółem:

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

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

Data: 09.08.2018r.
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 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.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

