Załączniki

do

rozporządzenia

Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 kwietnia 2016 r. (poz. 570)

UJi~d M1ęjski w Wojniczu
261
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Wpłynęło dnia
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA

POUCZENIE co do sposobu wypełniania
Ofertę należy wypełnić
oraz w przypisach.
Zaznaczenie
prawidłową.

wyłącznie

oferty:

w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

gwiazdką, np.: "pobieranie* /niepobieranie*"
Przykład: "J3geieFaAie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe

informacje

o złożonej

umieszczonymi

przy poszczególnych

oznacza, że należy skreślić niewłaściwą

odpowiedź,

polach

pozostawiając

ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. T~b, w którym

PUBLICZNEGO

Gmina Wojnicz
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

złożono ofertę

publicznego

2003 r. o działalności

pożytku

i o wolontariacie

3. Rbdzaj zadania publicznego"

Wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego

"W zdrowym ciele, zdrowy duch"

i

s. Tfrmin

realizacji zadania publtcznego"

II. Dane oferenta

Data

l

rozpoczęcia

01.06.2018 r.

l zakończenia
Data
l

20.08.2018 r.

(-ów)

l'I~~zwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adr s do korespondencji

(jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep
KRS:0000464000
Adres: Isep 54, 32-830 Wojnicz
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
tym dane osób upoważnionych
do
składania wyjaśnień
numer telefonu,

dotyczących

w

oferty (np.

Monika Bieniaś - tel. 509 939031

adres poczty elektronicznej,

numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres

rzeczowy

zadania

1. Opis zadania publicznego
realizacji, grup odbiorców

publicznego

proponowanego

do realizacji

zadania oraz przewidywanego

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych
publicznego i o wolontariacie.

2)

Termin

wraz ze wskazaniem,

do wykorzystania

wart.

wkładu

w szczególności
osobowego

4 ustawy z dnia 24 kwietnia

celu, miejsca

lub rzeczowego

2003 r. o działalności

pożytku

realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

jego

W ramach zadania Stowarzyszenie

planuje przeprowadzić

cykl spotkań upowszechniających

zdrowy tryb życia,

zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w Ispie na boisku nad
Dunajcem oraz w świetlicy wiejskiej, jednak uczestnikami projektu będą chętni mieszkańcy z całej gminy. Przy tej
okazji zaplanowano promocję miejscowości Isep, jako malowniczej i spokojnej ostoi do życia, gdzie każdy znajdzie
warunki

do

samorealizacji.

zainteresowanych

W

ramach

zadania

zorganizowane

zostaną

"aktywne

spotkania".

Grupa

będzie realizować wspólny aerobik, uprawiać jogging, ćwiczyć na siłowni, grać w gry zespołowe

~ypu piłka nożna, siatkówka itp.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
W ramach realizowanego

projektu

sportu w sposób rekreacyjny,
wytyczone

pt. "W zdrowym

ciele, zdrowy duch" odbędą się spotkania dot. uprawiania

w tym jogging, aerobic (4 spotkania)

Uczestnicy spotkań będą pokonywać

wzdłuż Dunajca (jogging), uczyć się ćwiczyć na urządzeniach tj. Atlas, Orbitrek,

ciężarków. Poznają też podstawowe

ćwiczenia aerobowe.

zadania

podejmowały
W ramach

będzie

aktywnych
projektu

form

zaktywizowanie
wypoczynku.

zostaną zakupione

kilkudziesięcioosobowej

oraz ciężarki.

grupy

Przyczyni się to do poprawy

urządzenia

ćwiczyć przy użyciu

Na kolejnych spotkaniach zostanie rozegrany mecz piłki

nożnej. Dodatkowo dla wszystkich będzie dostępny Atlas do ćwiczeń, Orbitrek
Rezultatem

trasy

osób,

kondycji

które

do

ogólnej

do ćwiczeń tj. Atlas i Orbitrek

tej

pory

nie

i stanu zdrowia.

oraz ciężarki,

z których

mieszkańcy gminy będą mogli korzystać również po zakończeniu projektu.
W każdym ze spotkań przewiduje się udział grup do 30 osób.

IV. Szacunkowa

kalkulacja

istnieje możliwość

kosztów

dodania kolejnych

realizacji

zadania publicznego

(w przypadku

większej

Koszt całkowity
(zł)

Rodzaj kosztu

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)

Lp.

1.
2.
3.

liczby

kosztów

wierszy)

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

Zakup urządzania do ćwiczeń typu Atlas

2500,00

2500,00

0,00

Zakup urządzania do ćwiczeń - Orbitrek

1300,00

1000,00

300,00

200,00

0,00

200,00

4000,00

3500,00

500,00

Zakup ciężarków
Koszty ogółem:

3)

Wartość

4)

W przypadku

kosztów ogółem do poniesienia

z dotacji nie może przekroczyć

10000 zł.

wsparcia realizacji zadania publicznego.

2

Oświadczam(-y),

że:

1)

proponowane

2)

w ramach składanej oferty przewidujemy

zadanie publiczne

3)

wszystkie
podane
i faktycznym;

w

będzie realizowane

ofercie

oraz

wyłącznie

w zakresie działalności

fjeeieraAie'jniepobieranie'
załącznikach

świadczeń

informacje

są

pożytku publicznego

pieniężnych

zgodne

z

aktualnym

składający

niniejszą ofertę

nie zalega (-ją)'jzalega

( ją)' z opłacaniem

5) oferent'jefereAci'
składający
ubezpieczenia społeczne.

niniejszą ofertę

nie zalega (-ją)'jzalega

( ją)' z opłacaniem

4) oferent'j~'
podatkowych;

STO''''A R7YSZE ·IE wrxr .. NA
I)RZY.JAZ~Y
ISEP
Isep 54, 32-830 WOJnicz
KRS 0000464000
tel. 608413845

} Uc·

osoby upoważnionej

podpisy

osób upoważnionych

b.\NB'~

do składania

zobowiązań

z tytułu

~~{

składek

na

f!alt (et

Monika

oświadczeń

prawnym

WRBNIK

Marzena Sliwa
lu

z tytułu

należności

. 22Be:i89fffi

(podpis

zadania;

stanem

należności

PREZES ZARZĄDU

oferenta;

od adresatów

woli w imieniu

~~icm

.

oferenta)

Data 20.04.2018 r.

Załacznik:
W

przypadku
z oryginałem

gdy

oferent

nie

kopia aktualnego

jest

zarejestrowany

w

wyciągu z innego rejestru

Krajowym

Rejestrze

Sądowym

-

potwierdzona

za zgodność

lub ewidencji.

3

