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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

(leimf
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych połach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych połach 
oraz w  przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie7niepobieranie*n oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiąąc 
prawidłową. Przykład: „pobiera nłe*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. O rgan adm in istrac ji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

G m in a  M ie le c

2. Rodzaj zadania publicznego1’
K ultura jak o  p łaszczyzna ak tyw izu jąca  w spólnoty  i sp o łeczn ości

lokalne.

II. 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-mail, numer telefonu

nazwa: ."Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań w Książnicach” 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,: 0000400322

adres : Książnice 85, 39-300 Mielec ,gmina Mielec

Wanda Mika tel. 600 465 766

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dzień Kobiet i Mężczyzn- m iędzypokoleniowe integracyjne spotkanie 
mieszkańców Książnic.

2. Termin realizacji zadania publicznego2’
Data 10.02.2019 Data 10 .03 .2 0 1 9  
rozpoczęcia zakończenia

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

Zadanie składać się będzie z przygotowania i przeprowadzenia spotkania dla mieszkańców w si. W jego trakcie zostanie pokazana 

kultura naszego regionu w formie tańców i śpiewów . Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć tańce polskie. Zespół 

folklorystyczny pokaże stroje ludowe charakterystyczne dla terenu naszej gminy.. Potrawy i ciasta serwowane podczas spotkania 

będą pochodzić z kuchni naszego regionu. Mieszkańcy Książnic będą mieli możliwość odnowienia zerwanych więzi.

Zadanie kierujemy do wszystkich mieszkańców wsi Książnice Gminy Mielec niezależnie od wieku.

Spotkanie będzie aktywizować mieszkańców do wspólnego działania tj. organizacji spotkań dla starszych i młodszych mieszkańców 

wsi w ciągu roku kalendarzowego.

Stowarzyszenie nasze nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się ze składek członkowskich, bez dotacji nie jesteśmy w 
stanie prowadzić takich przedsięwzięć dla mieszkańców Gminy Mielec.

Spotkanie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Domu Ludowym w Książnicach



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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Aktywizowanie społeczności lokalnej 80 uczestników Liczba zaproszeń . Uczestnictwo w spotkaniu 
zaproszonych.

Budowanie więzi międzypokoleniowej 
we wsi. Integracja wsi

80 osób w tym w grupie wiekowej 
do lat 50 -  60% oraz 40% 
powyżej w/w wieku.

Udział w spotkaniu .

Promocja dziedzictwa kulturowego i 
historycznego regionu Gminy Mielec

80 uczestników Uczestnictwo w spotkaniu zaproszonych.

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

Nasze stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji różnych działań w zakresie
kulturowym,edukacyjnym dla wszystkich grup wiekowych na co pozwalają zarówno zasoby ludzkie jak 
i lokalowe. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 

źródeł

1. Organizacja spotkania 
międzypokoleniowego integracyjnego.

1200,00 1200,00 0

2. Przygotowanie Sali przed i po spotkaniu 150,00 0 150,00

3. Przygotowanie zaproszeń, ich 
rozprowadzenie

100,00 0 100,00

4. Przygotowanie projektu 100,00 0 100,00
5.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1550,00 1200,00 350,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.



S T O W A R Z Y S Z E N I E  
„NOWOCZESNYCH PAŃ 

W KSIĄŻNICACH"
3 9 -3 C 0  M ie le c ,  K s iążn ice  85  
NIP 3172171708 REG.180788729

osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)

Data . . . Q


