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UPRo§ZczoNA oFERTA REALlZAcJl zADANlA PUBLlcZNĘGo

PoUcżENlE co do sposobu V,/ypełniania ofeńy:
olęńę naleł ,,/vypelnić W}Ęcżnć W b6§ch pL§tyci po|acł zgodnie ż

oraż w przvpisach-
i4sbukjani Enb.§zcżonyrńa prą po§żeąoliych poład1

zaźna.żenE gwidĘ, np: łoti6aiie'/riąoti€fania1' @@2, że na'eż sk 6lć nievnascil^ą ódp6łiedż, pozośółiajac
prawidiową, Plzyklad "p€bi€ł3gj,e"lńiepobieranie'',

l. Podstawowe info.macje o złoźonej ofercie

1. organ administracii publiczne.i,
do lńólego adresowana iest ofeńa

uRzĄD MlEJsKl W §oŚNlcowcAcH

2, Rodzai zadania publicznego" PRzEclWDZ|AŁANlE UZALEZNlENloM l PATOLoG,oM sPoŁEcżNYM
iVŚRÓD Dz|EcI l MŁoDZlEżY

ll, Dane oferentactóW)

" Rodza] żadania żawiera się yr zakle§ie zadań określonych W ań 4 ustawy ż dnaa 24 kwletnia 2003 r c dzlałalności pożytku
pL]bliczn€o i o vólon|a.iacie (Dz, U. ż 20,18 r. póz 450, z póżń żń l
2'Termin leelizacji zadanja ni€ może być dłuższy niż 90 dni

ń.ffi

1. Nazwa orercntattów), forma Prawn3, nUmerw Krejowym Rejestrze sądowym lub innej elvid€ncii, adres siedziby, §trona
www, adleś do kore§pondencji, adle§ e_mail, nUmer teleloflU

PoWsTAŃcOW 64 44,153 sQśNlcowlcE
0000 495 985 NlP 969 160 94 57 R€GoN 243482893

2. Dane osoby upoważnion8j do składania
wyjaśnień dotyczących ofeńy hp. fil|ę inazwisko.
numer telefon,], adl€s poazly €lektronrcżne]l

ll|, zakres zadania

1, Tytuł zadania publicznego
'W RoDzlNlE slŁA, Dol\4oWE PARTNERsTWo,

2, Termin realiżacii żadania publicznego'l Data r,05 2i'9 | Data ,28_05.20]9lozpoczęc|a l żakoncżenia I
3, synłetycżny opi§ żadania {wraz ze Wskazaniem miejsca jego realizacji)

CELEM ZADANIA JEST REALlzAcJA CYKLU 4 WARSZTATóW PLASrycżNYcH DLAGRUPY 20 DZlEcl WW|EKU
7_8 LAT z GMlNY sośNlcowlcE, W sALl DYDAKTYCZNEJ sZKoŁY PoDSTAWoWEJ lM, JULlUSZA RoGERA W
soŚNlcoWlcAcH.

REZULTATFM IADANlA BĘDZlE PRZEPRoWADZENłE WARSZTATóW DLA 2o oSóB, PoDCZAs K IóRYcH
UCZESTNlCY POZNAJĄ PRAWIDŁOWE WZORCE SPĘDZANlA WOLNEGO CZASU ORAZ ZOSTANĄ ZACHĘCENl
Do UDZlAŁU W PoZAsZKoLNYCH FoRlMAcH AKTYWNośCl lNIrELEKTUALNEJ, ARTYSTYCZNFJ lFlzYcZNEJ,
UŚWIADAI,łIANlE ZaGRoŻ§Ń l PRoFItAKryM UZALEżNtEŃ zE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNlENlEM
NARKoMANll,

WźEJ WYM|ENloNE ZADANIE MIEścl SlĘ W RAMACH GMlNNEGo PRoGRAMU PRZEclWDż|AŁANlA
NARKoMANIl NA RoK 2019 PKT lll PPKT 1.





4, opi§ zakładanych reuultatów realizncji zadania publicżnego

Nazwa rezultato
Planowany pożiom o§ią9nięci3

rezultatów lwańoŚĆ
alocelowa)

sposób monttorowania aezultatów / źródło
i§formicii o §§tąg§Ęcl,J,.ł§kąźnika

JDZlAŁ W WARSŻTATACH
Pl.ASTYCZNYCH

3RUPA 20 DZlEcl
1 7_8 LATKÓW)

sPMWoZDANlE, L|STY oBEcNoŚcl

DzlAŁ WoLoNTARlUszY W zADANlU

UżYczENlA sALl DYDAKTYCZNEJ W s,P, lM. JULlUsżA RoGERA w sośNlcowlcAcH

lV, szacunkowa kalkulacia ko§ńów realizacji zadania publicżnego

v. oświadczenia

oświadczami-my}. że]

1) ploponowane zrdanie publicrrre Ędźe .ealżowanę Wyłącznie w żakle§ie dżjałalnoścr pożyiku publicznąo oferentattóW)
2) pobaoranie świadc2eń pieni€nych będżie §Ę odbywać wyĘcżnie W lamach provradzonej odpłatnej dżlałahości poźyi|u

publjc5Ego
3) ofe.enl* / ole€nci" składający niniejsżą ofeńę nia żalega(ją)' / Zalega(-ją)' z opłacaniem należności z tytdu zobowiązań

podalkowyclr;
4) oigrenr / otreflcl' §ktadając1 nini€i§zą ofertę nie żelega(,ją)' l żeąa/lą}' ż opłecaniem należnoścj z lylulu składek na

ubeżpieozenia śpobcżne;
5) dane żawańe w części ll niniejslej ofeny są zgo<lne z Kla]'owyn Rejestrem sądowym' / jnną Vłaścivrą ewidendą']
6) wsżyslkie informaąe podane w ofe.cie oróż żalącznika.h §ą zgodne ż aktlaInym §tanem prawniłn i iaktycanymi
7) W zaklesie związanym ze §kładani€m oferl, w lym z grcmadżeni€m, praetwazani€m i pżekaąlvanień danych ośóbowych,

a także wprowadzaniem i.h do §ystemów informatycznycn, osoby, Kórych dotyćzą le dan€, Zł ryły slo§oM]e oŚwiadcrenia
żgodnie ż przepisańj o oóron'e danych o§obowych

".,"ł§,03 ..?o/,q

MATERIAŁY PlnsTYczNE , ZE§TAW
{ W TYM M.lN.
inplrnów.rszmrtex
sTYRoPlANoYcH, WsTĄzKl)

upoważnonej lub podpisy

Lp. Rodżaj kosżtu Wańo§ć
PLN

L dolaci| Z inoych

źródel

1

25o0,00 2500.00

2
|(óśź 2
XOORDYNATOR ZADANiA

240 00

3
Kosł 3
WOLONTARiAT

180 C0

s!ma Wszystkich kosżlów |eaIiźacil żadan!a 2900.00 2500,00 WOLONTARlAT




