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Załącznik nr 1

WZÓR
PROSZCZONA 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
Taz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobioronic*/niepobieranie*".

i. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Urząd Miasta Zgierz

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'

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży

4. Tytuł zadania publicznego

Płynie Wisła, płynie... - wakacyjne zajęcia otwarte

5. Termin realizacji zadania publicznego2'

Data
rozpoczęcia

1-08-2016

Data
zakończenia

15-09-2016

II. Dane oferenta (-ów)
X . Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER, KRS 000043927, 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

Jakub Pyrzanowski, iakub.pyrzanowski(S)Kmail.com. tel. 531152 004

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
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

CEL GŁÓWNY:
•

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz przywiązania i świadomości regionalnej

•

Rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych oraz sprawności ruchowej

ABY OSIĄGNĄĆ CELE GŁÓWNY, NALEŻY WSPOMAGAĆ ROZWÓJ, WYCHOWYWAĆ I KSZTAŁCIĆ DZIECI W
NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

11 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.

•

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne

funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
•

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie

i swojego otoczenia.
•

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

•

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

•

Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

•

Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

GRUPA DOCELOWA: dzieci w wieku 6 - 9 lat
WIELKOŚĆ GRUP: do 15 osób
DATA ZAJĘĆ: 21 - 25.08.2017
GODZINY ZAJĘĆ: 8.00 - 13.00
MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 1 oraz wycieczka
wyjazdowa do Michałówki
Zorganizowane będzie SPOTKANIE Z RODZICAMI przed rozpoczęciem zajęć (w tygodniu przed). Na spotkaniu
zostaną ustalone zasady panujące na zajęciach, określony zostaną normy, przedstawiona zostanie podstawa
programowa oraz szczegółowy harmonogram zajęć.
Zajęcia prowadzone będą w 3 głównych grupach: MUZYCZNEJ, RUCHOWEJ I ARTYSTYCZNEJ

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- rozwinięcie umiejętności muzycznych, plastycznych oraz społecznych wśród uczestników zajęć
- zapoznanie dzieci z polskim folklorem i tradycją
- pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieciom w wieku przedszkolnym/szkolnym
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3'
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego

Lp.

lub rzeczowego4'
(zł)
1
2

3)

Wyżywienie dla dzieci (II śniadanie i obiad)

600,00

600,00

0,00

Materiały warsztatowe, plastyczne

500,00

500,00

0,00

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4)W

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

2

3
4

Koszty osobowe (2 osoby)

1300,00

1300,00

0,00

Organizacja wycieczki do Michałówki

1000,00

250,00

750,00

3400,00

2650,00

750,00

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobioranio* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oforonci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zologa (ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zolega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

FOLKIER

(^edpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1
NIP 732-21-70-697 REG.101482200
KRS0000433927

o,,, .łS.L.MV.
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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