Urząd Miejski w Wojniczu
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I. Podstawowe

informacje

o złożonej ofercie

1. Orpn

administnlcjl
pIMcznej,
do 1d6rego adresGIWIIl'III jest ofert.

2. Tryb. w kt6rym

złołono

~urmistrz

Wojnicza

Art. 1911UIbIwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
publICZnego I o WOIonł.III8cIe

ofertę

~ku

3. Rodz.Ij zacMnia publicznego')

~powszechniania
Fharytatywnej;

4. Tytuł ucIiInia

Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez połączenie współzawodnictwa
!sPortowego oraz promowania akcji poboru krwi na terenie Gminy Wojnicz

l. T••••••

publicznego

NiIIizacii

z.••••••

DIItII

pubIicznego2)

rozpoczęcia

kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; działalności

}.06.2018

f zakończenia
Data

F1.08.2018

II. Dane oferenta(-t6w)

Nazw. oferenła(-t6w),
forma pniwna, •••••••• KnIjowago RejesIru
adres do korespondencji
(ieteIi jest inny od ••••••
sleddby)

,.

pChotnicza

Straż Pożarna w Zakrzowle,

KRS: 0000022441,

Zakrzów 1,32-830

~

lub Innej

ewidencji,

adres

siedziby

oraz

Wojnlcz

2. !me dodIItkowe dane kOlUktowe,
""arek Bachara, mbmarkopol@02.pł,
w tym dane osób upowa!nlonych
do
sIcIadanLa wyjaśnień ~ch
oferty
~leSław Soiak, 662 001 237
(np. numer telefonu. ues
poczty ełeIdronlcznej,
numer faksu, adres strony int.-netowej)

794 747 993

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zaelllni. publicznego
rullucji,
grup odbiorców

proponow....,
z ••••••
or_

•••••

do..allulqł
.., ••••

WAZ z. wsnz.Hm,
w szczególności
do WJlCCII'ZJSWIia wllladu osobowego

celu, miejsca jego
lub rzeczowego

Przeprowadzenie gier edukacyjnych i konkursów sprawnościowych z wykorzystaniem sprzętu strażackiego oraz popularyzacja
krwiodawstwa poprzez organizowanie tumiejów, rozgrywek i pogadanek o tematyce zdrowego trybu życia, ćwiczenia dynamiczne

na

symulatorach bezpieczeństwa, zachęcanie osób do wolontariatu i działań charytatywnych, Zakrzów centrum, boisko sportowe, remiza,
eren przyległy. Dzieci, młodzież oraz osoby niepeinosprawne do 18-tego roku życia ok. 100 osób. Wykorzystanie wkładu osobowego ok.
30 druhów i wolontariuszy nieodp/atnie.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
publicznego i o wolontariacie.
21 Termin realizacji zadania nie może być d/utszy niż 90 dni.

11

pożytku

I

- wzrost liczby wolonłańuszy
_ podniesienie poziomu wiedzy na temat oddawania krwt
_ promocja Gminy Wojnicz w świetle działań klub~wyc~ .i straż~cklch.
.
.
.
.
..
.
_ promocja wizerunkowa klubu strażackiego scalająca I mtegruJąca wspolne działania ze stowarzyszeniami z terenu Gminy WOJOICZ

IV. Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kołejnych wierszy)
do poniesienia
z.środków
finansowych

RodZaj kosztu

Lp.

do poniesieniII
lt wnioskowanej
cIotacjl31
(zł)

Koszt C31kowlly

(Zł)
I'~

własnych,

środków

pochodzących
z'innych
.lIIdu

źródeł,

osobowego

lub rzeczowego4)

(zł)
nagrody: w postaci medali. maskotek, art.
biurowych, art. spożywczych

1

Koszty

ogóIem:

2000

2000

2000

2000

OŚwiadczam(y), że:
t)
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta.
2) w ramach składanej oferty przewidujemy p9sieFaRie*'niepobieranie*
świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*{efefeAei* Składający niniejszą ofertę nie zalegatią)*{i!!alega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
5)

podatkowych;
oferent*'afeFełlGi*
ubezpieczenia

składający niniejszą ofertę nie zalegaiją)*!i!!alega(ją)*

społeczne.

z opłacaniem

należności z tytułu składek na
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01.06.2018

Data

Załącznik:
o~
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)
4)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

10 000 zł.

.

za zgodność z oryginałem

+

POLSKI CZERWONY KRZVŻ
Klub Honorowych
Dawców Krwi
przy OS~ Zakrzów p.w. Św. Floriana
ZAKRZOW
1, 32-830
WOJNICZ

