
Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia..................(poz. ...)

Załącznik nr 1
: 2 3 -Aż- 2019 *1

WZÓR

U PRO SZCZO N A O FERTA REALIZACJI ZAD AN IA  PU BLICZN EGO

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

WÓJT GMINY MIELEC

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

3. Rodzaj zadania publicznego1 11 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego RAZEM DLA DZIECI

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 08.03.2019 Data 30.04.2019 
rozpoczęcia zakończenia

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)
WIEJSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE GOLESZÓW
KRS0000446327
GOLESZÓW 12 A
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do MONIKA KONIECZNY 

GOLESZÓW 12 Askładania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 501837394
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, marcinkonieczny@vp.pl
numer faksu, adres strony internetowej)

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________

Zadanie publiczne obejmować będzie:

-Przewóz osób na basen i z powrotem 

-zakup biletów wstępu na basen ,

-lekcje z instruktorem.

Celem zadania jest nauka pływania dzieci z terenu Goleszowa, Bożej Woli I Książnic . Dwie grupy dzieci( łącznie 25

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.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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dzieci) pod okiem wykwalifikowanych instruktorów będą mogły poznać zasady bezpiecznego przebywania nad 

wodą i naucza się podstaw pływania. Lekcje te będą odbywać się w Kompleksie basenów w Pustkowie Osiedlu 

gmina Dębica.

Wpłynie to korzystnie na kondycje fizyczną dzieci . Poprawi koordynację ruchową i motorykę. Dzieci wyrobią 

nawyk systematycznej aktywności fizycznej.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Dwadzieścia pięcioro dzieci podzielonych na dwie grupy pozna zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą lub 

basenie. Wykwalifikowani instruktorzy nauczą dzieci podstaw pływania i odpowiedniego zachowania się w 

wodzie. Dzieci będą poznawać techniki pływania. Dzieci wyrobią sobie nawyk systematycznego wysiłku 

fizycznego .Przyczyni się to do poprawy ich kondycji fizycznej, usprawni ich koordynację ruchową i motorykę.

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

Rodzaj kosztu

Przewóz osób1

Koszt całkowity do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej

1,728.00 1,200.00

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4*

(zł)
528.00

^ Lekcje pływania 960.00 700.00 260.00

^ Bilety wstępu na basen 800.00 600.00 200.00

Koordynacja projektu 
4 100.00 0 100.00

^ Opieka nad dziećmi 240.00 0 240.00

Koszty ogółem: 3,8280.00 2,500.00 1,328.00

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;

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

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.
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