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Załącznik nr 1

WZÓR
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 niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

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

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

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'

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2'

Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości romskiej
oraz podtrzymanie i rozwój języka romskiego.
Data

Q&Q&2Q18r.

rozpoczęcia

Data

07.09.2018r.

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)
Zgierskie Stowarzyszenie Romów NIP 732 217 47 32 KRS 0000534631 z siedzibą w Zgierzu, 95-100, ul. Marysińska IB

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Florianowicz
Tel. 788 56 37 51
Mail: zdzislawflorianowiczl971@gmail.com

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

Głównym celem jest rozwój tożsamości kulturowej społeczności romskiej jak również podtrzymanie i rozwój
języka romskiego. Zadanie obejmuje udział uczniów romskich w ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla
uzdolnionych dzieci romskich realizowanego w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na
lata 2014-2020 dzięki Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem konkursu jest wyłonienie
szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej. Konkurs realizowany będzie od

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.

1

08.06.2018r. do 05.08.2018r. Uczestnikami konkursu z terenu Zgierza będą Samanta Sadowska, uczennica SP nr
1 oraz Erwin Brzeziński, uczeń SP nr 10 w Zgierzu. Będą uczestniczyć w warsztatach i przesłuchaniach
konkursowych w Łodzi. Dofinansowanie przeznaczymy na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela śpiewu,
opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami podczas trwania konkursu i koordynatora, zakup stroju na występy
konkursowe, pokrycie kosztów wyżywienia podczas konkursu.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- głównym rezultatem zadania będzie motywacja innych uczniów pochodzenia romskiego z terenu miasta Zgierza
do podtrzymywania i promocji tożsamości kulturowej i etnicznej romskiej.
- wartościowe spędzanie wolnego czasu przez uczniów społeczności romskiej - na warsztatach śpiewu w świetlicy
integracyjnej.
- integracja środowiska mniejszościowego ze społecznością większościową.
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
dotacji31
(zł)

Lp.

1
2

3
4
5

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

Wynagrodzenie instruktora śpiewu

800,00

800,00

wkładu osobowego
lub rzeczowego4'
(zł)
0,00

Wynagrodzenie opiekuna ucznia

800,00

800,00

0,00

Wynagrodzenie koordynatora

800,00

800,00

0,00

Zakup stroju

300,00

300,00

0,00

Usługa gastronomiczna

300,00

300,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

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*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
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.

3)

4)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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Zgierskie Stowarzyszenie
Romów
95-100 Zgierz ul. Marysińska IB
• t9l-7-88- 563•751- -NIP- •7322174732
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data

JA,..Oć..„%ć2/£fC...

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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