
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 niesAteśdwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie *7niepobieranie*"

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Mielec

2. Rodzaj zadania publicznego1’ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym łub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE GOLESZÓW 
KRS 0000446327 
GOLESZÓW 12 a 

501 83 73 94

Monika Konieczny
2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

501 83 73 94

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Aktywne dziecko

2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data
rozpoczęcia

16.09.2019 Data
zakończenia

03.12.2019

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

Zadanie ma na celu naukę 3 grup dzieci (Łącznie 28 dzieci) nauki pływania. Dzieci podzielone na 3 grupy pod względem 
wieku umiejętności pływackich. Dzieci biorące udział w projekcie mieszkają na terenie Gminy Mielec uczęszczają do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach.

Pod okiem instruktorów dzieci nauczą się podstawowych technik pływania. Zapoznają i nauczą się zasad bezpieczeństwa 
nad wodą. Przełamią swoje lęki i obawy związane z pływaniem . Lekcje odbywać się będą systematycznie co wpłynie 
korzystnie na rozwój motoryczny i fizyczny wszystkich dzieci uczęszczających na basen

. W projekcie zaplanowano po11 lekcji dla każdej grupy.

Opiekę nad dziećmi będą sprawować członkowie Wiejskiego Stowarzyszenia Integracyjnego Goleszów pełniąc wolontariat. 
Pozostałą część kosztów pokryją rodzice opiekunowie dzieci .

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Mielec będziemy mogli zminimalizować koszty udziału dzieci w lekcjach nauki 
pływania.

Zadanie obejmować będzie:

• transport dzieci na basen i z powrotem

• zakup biletów na basen



lekcje z wykwalifikowanymi instruktorami 

opieka nad dziećmi 

• koordynacja projektu

Zajęcia będą się odbywać na Kompleksie Basenów NEMO w Pustkowie Osiedlu.

Transport zapewniać będzie Firma DWA BRZEGI z Przecławia.

Lekcje pływania prowadzić będzie firma DELFINEK z Łączek Kucharskich prowadzona przez panią Annę Jasek.

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 póżn. 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

Nauka pływania Zdobywanie nowych 
umiejętności pływackich

Sprawdzanie zdobytych umiejętności.

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

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne Goleszów od2017z powodzeniem realizowało zadania publiczne. 
Projekty były współrealizowane z Urzędem Gminy Mielec. Zadania te także miały na celu 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci. W projektach tych dzieci uczęszczały na lekcje 
pływania.

W projekcie będą brać udział wolontariusze którymi są członkowie Wiejskiego Stowarzyszenia 
Integracyjnego Goleszów .Będą oni sprawowali opiekę nad dziećmi .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN ■

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Bilety wstępu 1,232.00 700.00 532.00
2. Lekcje pływania 1,980.00 800.00 1,180.00
3. Przewóz Osób 2,376.00 1,000.00 1,376.00
4. Opieka nad dziećmi ( wolontariat) 330.00 0 330.00
5. Koordynacja projektu ( wolontariat) 100.00 0 100.00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6,018.00 2,500.00 3,518.00

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)* / zatega(-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.
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