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Wiśniew.dnia 12 czerwca20|5 r.

og|oszenieWójta Gminy Wiśniew
zglaszaniauwag do oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego
o moż|iwości
W dniu 09 czetwca2015 r. do Urzędu Gminy Wiśniew*płynęłaofeńa na wsparcie
realizacji zadania publicznego w trybie art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
pożytkupublicznegoi o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. l 118 ze zm.),
o działalności
z pominięciemotwartegokonkursuofert.
Numer oferty:
oKL. s25.4.2015
Rodzaj zadania publicznego:
Zaduię z zakresuwspieraniai upowszechnianiakultury fizycznej i sportu
Tytul zadania publicznego:
.
''Nie daj się wyrolkowaó_ po raz czwarty,,
Nazwa oferenta:
StowarzyszenieKulturalno-oświatowe,,LoGoS''
Termin realizacji zadania:
25 czerwca20l5r. - 30 lipca2015r.
Wysokośćwnioskowanegoprzez stowatzyszeniedofinansowaniazadania publicznego:
1 000'00zł(eden tysiączłotych)
Wysokośóplanowanegoprzez gminę dofinansowanianiniejszegozadania publicznego:
Przewidujesię dofinansowanie
zadaniaw kwocie 500,00zt.
Uznając celowośórealizacji zadaniapublicznegoprzez ww. podmiot,ogłoszenieniniejsze
umieszczasię w dniu |f czerwca2015 r. na tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy Wiśniew,na
stronieintemetowejgminy Wiśniewłlłrv.wisniew.pl(zakładceorganizacjepozatządowe.
ogłoszenia)
oraz w BiuletynieInformacjiPublicznejGminy Wiśniew.
W terminie do 22 czerwca 2015 r. uwagi dotycząceprzedmiotowejoferty możnazgłaszać
na załączonymformularzu na adres: Urząd Gminy Wiśniew,ul. Siedlecka 13' 08-112
Wiśniew,bądźdrogąelektronicmąna adresmailowy:oswiatarEwisniew.pl.

Załączn1ki:
1) oferta StowarzyszeniaKulturalno.oświatowego',LoGoS''
2) Formularz uwag

OFERTA REALIZACJIZADANIAPUBLICZNEGO

oK2

-Ea-6Ę
oRGAN|zAcJ|PozARzĄDoWEJ(.YcHyPoDM|o
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 l$vlETNlA 2003 r. O

o KIÓRYMGYGH)MoWAWART. 3
POZYTKU PUBLICZNEGO

(Dz.U. z2O1Or.Nr234,poz.1536)r),
I OWOLONTARIACIE
REALIZACJIZADANIAPUBLICZNEGO

kunuryfizycznejIsportu
Wspieraniei upowszechnlanis
(rodzaizedania pub|iczn.gÓ

"Niedal się wyro|koiłasporez czwEl|y.
(tytuł
z'dani8pub|ica€oo)

w okre8ieod 25.06.2015do 30.07.2015

WFORMIE
P|EMNliĄ REAL|ZAG,| ZADAN|A PUBL|GZNE@I)

PPŻ;E:Z

Wóib GminyW6nie{v

(organsdmini3lraqipublicznej)

składanana podctawieprzapio&vdzia|ul| loudzialu2 usfiawyz dnia24 | iehia 2003r.
pożytku
publicznego
o działalności
i o wo|ontariacie

3,
l. Dane oferenta/oferentów1),
1) nazwa:stowarzyszenieKu|tura|no-oŚwiatowe''LoGoS''
2) formaprawna:''
(Ę) stowazyszenie

([)

fundacja

(n) kościetna
osoba Prawna

([)

jednostkaorganizacyina
koście|na

(!) spółdzie|nia
socja|na

(n)

inna

3) numerw KrajowymRejestrze sądowym,W innymrejestrze|ubewidencji:s)
KRS 0000288369
4) datawpisu,rejestracjilub utwozenia:6)
17.09.2007
5) nr NfP: 8212512648nr REGON: 141162288
6) adres:
miejscowoŚl:Borki-Kosy24 u|.:
dzielnicalub innajednostkapomocnicza:7)
gmina:Zbuczynpowiat:8)
siedlecki
wo,iewództwo:
mazowieckie
kod pocaowy:08-106poczta:Zbuczyn
7) tel.:256416391
faks:256416391
e-mail:

httD://

8) numerrachunkubankowego:
nazwabanku:MBS Zbuczyn
9) nazwiskaiimiona osÓb upowafnionychdo reprezentowania
oferenta/oferentÓw1):
a) Bańara Rybaczewska- prezes
b) BożenaJankowska-skarbnik
'l0) nazwa, adres i
wykonujqcejzadanie,o ktÓrym
lelefon kontaktowyjednostkiorganizacyjnejbezpośrednio
mowaw ofercie:e)
.LoGos" BorkiKosy 24 08.106
stowarzyszenieKu|tura|no.oŚwiatowe
zbuczyn
,l1) osoba upoważniona
do składaniawyjaŚnieńdotyczącychoferty(imięi nazwiskooraz nr tetefonukontaktowego)
BarbaraRybaczewska
12) przedmiotdziałalności
pofytku pub|icznego:
a) działa|ność
pożytkupublicznego
nieodpłatna
działa|noŚć
statutowanieodołatna:
1. wspieranieorganizowaniedziałaIności
ku|tura|nej
i oświatowej
dzieci i młodzieży,
2. wspieranie|nicjowanie
różnychformwypoczynkudziecii młodzieży,
3. wspieranie inicjowanieszko|eniai doskonaleniakadrw zakresiedziałaInoŚci
- ośWiatowej,
ku|turaIno
4. wspieranie olganizowaniedziała|ności
sportoweji prozdrowotnej
b) działa|noŚĆ
odpłatnapożytkupub|icznego
nie dotyczy

gospodarczą:
prowadzi/prowadzal)
działaInoŚÓ
13) jefe|ioferenuoferenci1)
a) numerWpisudo rejestrupŻedsiębiorcÓw
gospodarczej
b) przedmiotdziała|ności
nie dotyczy

ofefentów wobec organu administracji pub|icznejwft,z z płzytocze|t. |nfomacja o sposobie re^Prezentacji
niem podatawypEwnej'v
nie dotyczy

|||.szczegółowy zakres ęeczow zadania pub|icznegoproponowanegodo rea|izacji
1. K'ótka chalakterystykazadania pub|icznego

Wdniu28 czeruca2015r.Wna trasiecioŚny
Ku|tu|a|no-ośWiatowe
stowarzyszenie
"Locos" zorgan|zuje
- Borki.Paduchymiędzygminne
zawody)azdyna rolkach'w fuzechgrupachwiekowych:
l. dzieciw wiekuod I - 12 lat
||.młodziBż
w wieku 13 - 17 |at
|l|.doroś|i
w wieku18 . 60 lat
Rywa|izac'ia
odbedziesię w grupach|iczącychmaksymalnie8 sÓb na trasie1 km d|adzieci i młodzieży
i 2 km d|adorosłych.
Kryteriumbędzieczas przejazdukażdegouczestnika.zwycięzcyPierwszychtŹech
uczestnikówroz|osowane
miejscW każdejkategoriiotfymajq nagrodyrzeczowe'wśródpozostałych

2. opls poilfeb wakazu|ącychna kon|eczność
wykonan|azadan|a pub||cznego'op|s |ch przycryn oraz
skutków
na wsrwsKazutena
Brak ofertyna spędzaniewo|negoczasu d|adzieci
zorganizowaniazawodówspońowychpopŹedzonychtreningami.okres wakcjii nadmiarWo|negoczasu
powodujq,że dzieci i mlodzieŻdużaczęŚć czasu spędzająbez ruchu,przedkomputerem.
nie
Dzieci i doroś|i
odczuwająpot.zebykontaktuz rówieŚnikami.Wspó|nyudziałw rozgrywkachspońowychi właŚciwapostawa
wzpÓłzawodnictlva
wzmocniqwieziwŚrÓd m|odzieżyi poprawiąre|eacjerodzinne.Przygotowanieimprezy
dodatkowozangażujespoleczność
|ok|anado wspÓłorganizowania
zawodówpopŻez kibicowanie
zawodnikom.Ruch na ŚwieżympowietŻupoprawikondyc'ięi sy|wetkękaŹdegoaktywnieuczestniczącego
w zawodach. |mDrezazostanie zakończona

3' opis grup adresatów zadania pub|icznego
w wieku 13 - 17 |ati
18 - 60 lat
zorganizowanesa d|adzieciw wieku8 - 12 lat' młodzieży
podziałuna kobietyi męŻczyznw grupachdoce|owych.
z uwzg|ędnieniem
Łączniew zawodachweŹmie
udziałokoło50 osób.

4. Uzasadnienie potJzoby dofinansowania
z dotacjiinwestycjiv,,rizanych z rea|izaąazadania pub|icznego,
W szczegó|nościze wskazaniem,w jaki sposób przyczynisię to do podwyfszenia standardu rea/'izaąizadania11)

dotycfy

5. |nfomacJa,cfryw cląguostatnlch5 |atoferenuo'ercnc|1)
otrzymał/otr2yma||1)
dotacjęna doffnansowanie
inwestycji
związanych
z rea|izaąĄ
zadaniapub|icznego
z podaniem
ktÓrezostałydofinansowa.
i!'westycji'
ne,organu,któryudzie|ił
dofinansowania,
orazdatyotrzymania
dotacji'''
nie dotyczy

6' zakładanBcele rea|izacjizadania pub|icznegooraz sposób ich roa|izacji
1. kształtowanie
aktywności
ruchowej,niezbędnejw różnychpzejawachdziała|ności
człowieka:
rekreacyjnej,
spońowej,zdrowotnej;
poŚtaww działaniufarÓWnoindwidua|nym,jak izespo.łowym;
2. k.ształtowanie
charaKterui pożqdanych
postawydbałości
3. ksztaftowanie
o własnqkondycjęfizyczną,zd|owie,wyg|ądzewnętrznyi higienę
osobista;
4. wyposażenie
dzieci' młodzi€ ż yi dorosłych
w niezbędnyzasÓb wiedzyz zakfesuzdrowia,sportu,
rekreacji,higienywypoczynkui formspędzaniawolnegoczasu;
5. uŚwiadomienieuczestnikompowodÓwi sensustarańo sprawnośÓ
i zdrowie,jako warunkuszacunku

wobec aiebie i wobec innych;

6. wskazanieuczestnikomimprezysposobówracjona|nego
spędzaniaczasu woInegow gronienajb|iższych
i rÓwieśn
ikÓw;
7. integracjawielopokoleniowa.
7. Miejsce realizacii zadania publicznego

1.Trasazawodów:ciosny. Borki.Paduchy
gm.WiŚniew;

2. PodsumowaniezawodÓw,wyłonienie
zwycięzcÓwiwręczenienagród- BorkiPaduchy;
3. Pokaz iluzjonisty- Borki-Paduchy-

8. opis poszczegó|nych działańw zakresie rca|izacjizadania pub|icznego{2)

,|.opracowanieregulaminu,p|zygotowanie
dokumentÓwi rzeczyniezbednychd|azapewnienia
bezpieczeństwauczestnikÓw2. Rozpropagowanie
wśródmieszkańcÓwgminyinformacjio zawodach- stronaintemetowa,p|akaty
w szkolachna tereniegminy.
3. P|zygotowan
ie zgłoszeńuczestnikÓw.
4' Zapewnienieobsługimedycznej.
5. PŻeprowadzeniezawodÓw.
6. PodsumowanieWynikÓwi wyłonienie
zwicięzcÓw.
7' Wręczenienagródzwycięzcomi |osowanienagrÓdPocieszenia'
8. Pokaz iluzionistv.
9. Hamonograml3)

Zadaniepublicznerealizowane
w okresieod 25.06.2015
do 30.07.2015
PoszczegÓlnedziałaniaw zakresie
realizowaneoozadania
publiczn-eoo1a)
Opracowanieregulaminu,
podziałzadań
dokumentów,ogłoszeń,
Nabór uczestnikÓw

Terminyrealizacji
Oferentlub innypodmiotodpowiedzialny
poszczegÓlnychdziałań za działaniew zakresierea|izowanego
zadaniapublicznego
czeruiec2015
Stowarzyszenie
czerwiec2015

stowaŹyszenie

zatrudnieniekadrysędziowskiej,
25 czerwca 2015
stowaŻyszenie
opiekimedycznej- umowywolontariat
Przeprowadzenie
zawodów.obs,luga 28 czerwca 2015
stowaŻyszenie
techniczna- usługawraz z
nagłcŚnieniem
Pokaziluzjonisty
28 czeNvca2015
stowaŻyszenie
Rozliczeniefinansowezadania
30 lipca2015
Stowaryszenie
.l0. zakładanerezultatyrea||zacjizadania pubticznegol5)

1.około50 osób' w tym dzieci i mlodzieżweźmieudziałw zawodach ni
2' Zwycięzcy otlzymajqnagrodyEeczowe' a wśródpozogtałychuczestnikÓwzosbną rozlosowanenagrody
pocieszenia.

3. społecznośr
bkalna będziemogławspółUczostniczyó
poprzezkibicowanieswoimdzieciomi rodzicom'
4. W racjonalnysposóbzagospodarowany
wo|ny
wakacyjny
czas.
Ędzie
5. Trcningii zawodykozyshie wp|ynqna kondycjęfizycznąuczestników.

|v. Kalku|acjaprzewidywanychkosztów rea|izacjizadania pub|icznego
1. Kosztorys ze wzg|ęduna rodzaj kosztów:
Rodzajkosztów'o)

Lp.

Ń
=
o
q)
<)

o

=
o
o
E

o
N
t,

a
ta

Kosztv
merytóryczne'o)
po stronie...(nazwa
Oferentalls)"
1) opracowanie
dokumentów,
regulaminu,karty
zgłoszenia'p|akatóW
2) zatrudnieniekadry
sędziowskiej,medycznej
3) zatrudnienieiluzjonisty
tl

3) obsługaksięgowa
Innekoszty,w tym koszty
wyposażeniai promocji
po stronie...(nazwa
Oferentalls):
1) zakupnagródd|a
zwycięzców

50

100

100

200

200

9a

2

10
0
80
0

Kosztyobsługi'u)
zadania
publicznego,w tymkoszty
po slronie
administracyjne
...(nazwaOferenta\'"''.
1) nabór uczestników
2) obsługabankowa

ill

2

Koszt
Koszt
z tego
z tego
z finansowych do pokrycia
całkowity do pokrycia
(w zł)
Środków
z wktadu
z wnioskowanej
(W
własnych,
osooowego,
dotacji
zł)
.q
w tym pracy
ŚrodkÓw
E
z innychŹródeł, społeczneJ
w tymwpłat
członkÓw
N'
o
i opłat
i Świadczeń
o
E.
adresatÓw
wolontariuszy
(w zł)
zadania
publicznegolT)
(w zł)

lu
ga

800

1

2
50

ga
I

20

'10

U

10

50

0

50

0

200

200

1410

1000

OU

350

ga

W

t0

0

0

50

5

800

ga

t

2)
ogÓłem:

2. Przewidywaneźródłafinansowaniazadania pub|icznego
1

Wnioskowanakwotadotacii
Środki finansowewłasne.'

Środki finansowe z innych ŹrÓdeł ogółem (Środki finansowe wymienione
w pkt3.1- 3.3)11)
/)
3 . 1 wpłatyi op'łaty
adresatÓwzadaniapublicznegor

1000zł

70,92%o

60 zł

4,260/"

ozł

0%

ozł

OYo

(w szczegó|noŚci:dobcje z budżetu
3.2 Środkifinansołez innychżródełpub|icznych
państwa |ub budżetujednostki',ffmozqou terybria|nego'funduszy ce|owych'
ozł
środki
z funduszvstrukfura|nvch)
3.3 pozostiałe',}
0zl
wo|onbńuszyi pracaspobcznaczłonków)
4
\^lktad
osobowy(wtymświadczenia
5

w pkt1 - 4)
ogółem(Śrcdkiwymienione

o%
ooń

350 zł

24,82%

14'lOzl

100%

3. Finansowe środk|z |nnychŹródełpubllcznych2l)
Nazwaorganuadministracji
publicznejlub innejjednostki
sektorafinansÓwpub|icznych

Kwota ŚrodkÓw
(w zł)

lnformacjao tym,
czy wniosek(ofeńa)
o p|zyznanieŚrodkÓW
zostałGa)rozpatrzonyca)
pozytywnie,czy teżnie
jeszcze
został(-a)
rozpatrzonvGa)
TAK.)

ia Terminrozoatrzen
w przypadkuwniosków
(ofeń)nierozpatŻonych
do czasu złożenia
ninieiszejoferty

TAK1)
TAK1)
TAK1)

Uwagi,ktÓre mogąmieÓ znaczenieprzyoceniekosztorysu:

V. Innewybrane Informacjedotyczącezadanla publ|cznego
pŻy rea|izacjizadaniapub|icznego2z)
do wyko|zystania
1. zasoby kadroweprzewidywane
p|zygotowania
ipŻeprowadzeniazawodÓw zartudnieni
Do rea|izacjizadnania,tj' opracowaniadokumentacji,
zostanądwajnauczycie|ewychowaniafizycznegoz zespołuSzkÓl w BorkachKosach,osobyz długo|etnim
pedagogicznym, człcnkowiestowarzyszenia.
obsługę
stafem, odpowiednimprzygotowaniem
administracyjna
i finansowqzapewnizarząd stowarzyszenia,ktÓryma doŚWiadczenieprzy realizacji
podobnychzadań m'in.projektÓwspońowychrea|izowanych
z działaniaVl|. |ntegracja
spolecznaPo KL.
2. zasobY Żeczowe oferenta/oferentówl)przewidywanedo wykorzystaniaprzy rea|izacjizadania23)
zadaniazostaniąwykorzystiane:
stopery,szarry,maleriały
biurowe,telefonitp.

3' DotychczasowedoŚwiadczeniaw rea|izacjizadań pub|icznychpodobnegorodzaju(ze wskazaniem,które
publiczną)
z tychzadań rea|izowanebyływe wspÓłpracyz administracją
projektÓw:
q^ułprojektu..sportowe
loka|nena Żecz aktywnejintegracji'',
1. Po KL' PrioMet V||'Działanie7.3 ''|nicjatywy
z akcentemna pi|kęsiatkową'.
zaięciaintegracyjne
inicjatywyedukacyjnena obszarachwiejskich"'h^ułpoektu
2. Po KL' PńoMet |X, Działanie9.5
"oddo|ne
jestOK."
"UK
pzewiduje(-ą)z|ecaĆrea|izacjęzadania pub|icznegow trybie,o ktÓrym
4. |nfomacja,czy oferenUoferencil)
pofytkupub|icznegoi o wo|ontaria.
mowaw art. 16 ust. 7 ustawyz dnia 24 kwietn|a2003 r. o działa|noŚci
nte

oświadczamcy)'
że:
.l) proponowanezadanie pub|iczneW całości
mieŚci się W zakresie działa|noŚcipożytkupub|icznegooferenta/
oferentów.,;
pobieranie/niepobieraniel)
opłatod adresatÓwzadania;
2) w ramachskładanej
ofertyprzewidujemy
zwiazanycni)
niniejszą
ofertądo dnia.........................;
3) oferenuoferenci',jesusą',
4) w zakresie związanymz otwartymkonkursemofert,w tym z gromadzeniem,ptzetwaŹaniemi wzekazwa.
n|emdanych osobowych,a takżewprowadzaniemich do syst'emÓwinformatycznych,
osoby, których te dane dotyczą,złożyły
stosowneoświadczenia
zgodniez ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochlonie danych
osobowych(Dz'^U.z 2002 r. Nr 101,poz. 926,z póżn.zm')i
5) oferenVóferenci1)
składającyniniejsząofertę nie za|egacją/za|ega(-jq)1)
z oplacaniem na|einościz tytułu
zobowiązańpodetkowych/składek
na ubezpieczeni5społeczne1
);
6) dane okreŚ|one w częŚci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem sqdowym^,t/łaściwą
ewiden.
c]ą.,i
7) wszystkiepodanew ofercieoraz załącznikachinformacjoĘ zgodnez akfua|nymstanem prawnymi faktycz.
nym.

. . ............
.....9
Kft;f
PREZE 7|AY,ĄDU..
Bąrbąr

KUL
S{OWARfYSZENIE

';':wska

s"

ttOfcrLul

|ubpodpisyo6ób

oświadczeń
wo|iwimieniu
BoRKl KosY 24{ 0p.106 zbuczyoo składania
oferenta./ofer€ n tów',)
NIP:82l .251.26.ł8,'{Ec,0!l I41162288
tel. 25 641 63 91

Data08.06.2015

zaĘczniki:
1' Kopiaaktua|negoodpisuz KrajowegoRejestrusądowego,innegoĘestru lub ewidencji2a).
2' W przypadkuwyboru innego sF}osobureprezentacjipodmiotówskładających
ofertęwsŃ|ną niż wynikający
z KrajowegoRejestru Sqdowego|ub innego właŚciwegorejestru- dokumentpotwierdzającyupowafnienie
do działaniaw imieniuoferentaców).

PoŚwiadczeniezłożenia
oferĘzs)

Adnotacjeuzędowe25)

') Niepotfebneskreślić.
ł Rodzajem zadania jest jedno |ub więcej zadań pubtic.nychokreślonych
w ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzia.
pożytku
publicznegoi o wo|ontariacie'
ła|ności
3) K6żdyf oferentówskładającychońońęwspó|nąpr.odgtawiagwojcdBne. Ko|einiofercńcidolączająwłaścivte
po|a.
.) Forma prawna oznacza formę dziata|ności oĘan|zaąi pozaęądowgj, podmiotu' jędnostki organłzacyjnej okreś|oną na
podstawie obowiązująclch pŻepisóW w szczegó|ności sto\'varzyszeoie i fundacje, osoby prawne i jedno8tki oĘanlzacyj.
ne dziataiące na podstawie pŻepisów o stosunku Państwa do Kościofa Kato|ickiĘo w Rzeczypospo|itej Po|skiej' o stosonku Pań3twa do innych kŃciołów i fwiążków wyzngniowyó ofaz o gwaranqach Yro|nościg|lmienia i wyznania' i6że|i
poą^ku pub|icznego,uczniowskie kluby spońowB, ochotnicze stra.
ich ce|e statutowo obojmują prowadzeniedziałalności
fomę |ubwp|saćinna'
żepoźarne
oraz innę.Należyzaznaczyćodpowiednią
5) Podać nazwęwlaściwegorejest.u|ubewidenqi'
6) w za|cżności
od togo,w j6ki sposób organiz.qa |ubpodmiotpo!vst6ł.
n osiedle, sołech^,o|ub inna jgdnostka pomocnicfa. wypełnienienieobowiązkowe.Na|eży wypełnić,jeże|i zadanie pub|icz'
w obĘbie daneijednostki.
ne proponowanedo realizaqi ma być rea|izotlłane
ą Ni€ wypełniaćw przypadkumiasta sto|ecznegoWaEzawy'
9 ootyczy oddz|ałóWteronowyń, p|acówek i innych jodnost9k organ|zacylnych oferonta' NalBży wypełnić' jeś|i zadanie ma
być realizowanew obĘbie danejiednostkiorganizacyjnej.
10)Na|eżyokreś|ić,
prokura czy też inna podstawa' Dotyczy
czy podstawą są zasady określonew statucie, pełnomocnict,vo,
ty|koofertywspÓ|nej.
'.) ywpeln|óty|kow p|zypadkuubbgan|asię o dofinansowan|g
|nwestyq|'
'ł opis musi być spójny z harmonogramem i kosaorysem. w przypadku ofeńy wspólnej - n8|eży lvskazać dokładny po.
działdziałańw ramachlea|izaqi zadania pub|icznegomiędzyskładającymiofeńęwspó|ną.
'.)W harmonogramie na|eży podać terminy rczpoczęcia i zakońCzenia poszczegótnych &iałań o|az |iczbowg okreś|€nie
ska|i dz|ałań p|anowanych9|zy rea||zaą|zadan|a pub|icznego(tzn' m|ar adekwatnychd|a danggo zadania pub|icznego,
miesięcfnie,|iczbaadfesatów)'
np' |iczbaświadczeń
udzig|anych
tygodniowo'
1a)Opis zgodnyz kosztorysem.
lą Na|eży opisać zakładane 'ezultaty zadania pub|icznego - czy
Ędą t[wałe oraz w jakim stopniu Ea|izaąa ządania pr4czyprob|€ m uspołecznego
ni się do rozwiązanła
|ubzł8godzijego
neg8tywne
skutki.
'6) Nalezy uwzgĘdnićwszystlig p|anowanekoszty,w szczeoó|noścj
zakupu usług,zakupu zeczy, wynagrodzeń.
'ł Dotyccyjedyniewspieraniazadania pub|icznego.
1ą Nateżywpisaćkosztybezpośrednio
a{iązanef ce|emrea|izowanego
zadaniapub|icznego.
19)W p|zyp8dkuofeńy wspó|nejko|ejnioErenci doĘcz8jądo tabe|iinform8qęo swoich kosztach.
o Na|€ży wpisać koszty związane z obgugą i adminigtracją rea|izowanego zadania, któtB a^,iązane są z wykonwvaniem
działańo charaKeŻe administracyjnym,nadzorczymi kont'o|nym,w tym ob8łu9ąfinansowąi prawnąprojektu.
?') Wypełnienie faku|tatywne - umoż|iwia zawafcie w umowb postanowienia, o którym mowa w
s 16 ramowogo uzoru
umowy, slanowiącegozaĘcanik nr 2 do rozporządzaniaMinEtra Pracy i Po|Mi spobcznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego rzoru umowy dotyczących rea|izaqi zadania pub|icznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonaniat€go zadania. Dotycfy jedyni€ ofertywspieraniarea|izaqizadania pub|icznego.
a |nformaq€ o kwa|ifikacjach osób, któr6 będą zat'udnione przy rce||zaąi zadania pub|icznego, oraf o kwa|ifikadach v/o|on.
tańuszy' W przypadkuoiertywEpó|nejń6|eżyprzyporządkować
zasoby kadlolYedo dysponującychnimioierentów.
.) Np. |okal, spzęt' mateńały' W przypadku oferty wspóInej na|eży przypofądkować zasoby
zeczov/e do dysponując'ch
nimi ofereniów'
,a}odpismusibyćzgodnyzaktua|nymstanemfaktycznymiprawnym,nigza|eżnieodt9go,kiedyzostalwydany.
?5)Wlpełniaorganadministracji
pub|icznej'
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CENTMLNA INFORMACIAKRA'OWEGOREJESTRUSADOWEGO

(RA'owY REJESTRsĄDoW]|
stannadzień08.06.2015
oodz.21:34:12
f{umerKRSrOOOOtg83Gg
Informacja odpowiadająca

odpisowi aktualnemu

z REJESTRUsTowARa|szEŃ, It{t{YcHoRGAl|IzActIsPoŁEczilYcH I zAwoDowYcH,
FUNDAGIIoRAz sAMoDztELl{YcHPUBLIqZ YcH zAKtADów oPIEKI ZDRoWoTI{EJ
PtoDł|lol ]{IEWPISANY Do REJESTRu PRzEDsIĘBloR'cow
Data rejesib.acjiW Krajowym Rejestrze sądowym

17.8.200'1

Gatni wpis Numerwpisu

2

Datadokonaniawpisu

15.07.2013

SygnaturaaK

wAi(N NS-RET.KRS/18970/13/741

ofnaczen.eĘdu

sĄD RE'oNowY DLA M. sT' WARSZAWYW WARSZAME.xw WYDZIAŁGosPoDARczY
KRAJOWEGOREJESTRUSADOWEGO

Dział1
Rubryka1- Danepodmiotu
l.Ozna@enie rcdzaju organizacji

STOWARZYSZENTE

2.NumerREGON/NIP

3.Nazwa

srowARzyszENrE
KULTUMLNo{SWiAToWE'Locos"

4.Daneo wczesniejszejrei€stacji
s.Czy Mmiot posiadastatusorganizacji
pożyd<u
pub|ienego?

NIE

Rubryka2 - Siedzibai adrespodmiotu
l.Siedziba

kO POLSKA,woj. MAZOMECKIE,powiatSIEDLfCIO,gminaZB|JCYN POD|JCHOWNY,
miejsc.BORKI
KOSY

2.Adres

u|.---, nr 24, |ok'-., miejsc.BoRKI KosY, kod 08-10ą pocb zBUczYN, kraj PoLsM

3.Adrespocztyelekbonicaej
4.Adresst'ony intemetowej

3 - Jednostkiterenowelub
Brakwpisow

Rubryka4 - Informacjeo statucie
1'Informacja
o sporzQdzeniu
|ubzmianie

29 CZERMEC2007R.,
29 SIERPNIA
2007R.ZMIANAPAR.1UsT.2,PAR.11,PAR.1ąPAR.17UsT 3' PAR.27,PAR'3o

Z0mZgodn0ść
51wier

Z0rv0inołem
8'Mł,ots,.
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STATUTU

5
1.czas' na jak. zostałautworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

podmiotu

6Brakwpiów

7 - Komitetzał'ołcielski
Brakwpisow

Rubryka8 - organ sprawujqcynadzÓr
l.Nazwaoroanu

POWIATU
SIEDLECKIEGo
ISTAROSTA

Dział2
Rubryka1 - Organuprawniony
do reprezentaqipodmiotu
l.Nazwaorganuuprawnionego
do
podmiotu
reprezentowania

fARfĄD

2.Sposobreprezentacjipodmiotu

PREZESI SMRBNIK ALBO SMRBNIK I WICEPREZES

Podrubrvka1
Danemób wchodzącychw składorganu
I

l.Narwisko / Narwa lub firma

RYBACZEWSKA

2.Imiona

BARBAM

3.NumerPESEUREGON

66120210220

4.NumerKRS
s.Funkcjaw organiereprezenfujqcym PREZES
l.Nazwisko/ Nazwalubfirma

DAEWULSM

2.Imiona

AGNIESZKA

3.NumerPESEURECioN

730t22I5463

4.NumerKRS
s.funkcjaw organiereprezenfujqcym WCEPRFZES

3

l.Nazwisko / Nazwa lub finna

]ANKOWSKA

2.Imiona

BOZENA

3.NumerPESEVRECON

63042707522

4.NurnerKRS

4

5.Funkcja w organie reprezenfujQcym

SKARBNIK

l,Nazwisko / Nazwa lub firma

DĄBRows|G
ryrEWIoR{A

z 0ryginclem
8'cń.^t',ti,'

s
Brtz,

BN
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2.Imiona

SYLWIA

3.NurnerPESEUREGON

7902lffi24/.

4.NurnerXRS
s.funkcja w oĘan|ereprezenfującym WICEPREZES

Rubryka2-Organnadzoru
t

KOMISIAREWIZYJM

l.Nazwaorganu

PodrubrykaI
Daneosob wchodzącychw składorganu
1

l,Naa,visko / Naa,va lub fnna

BZDON

2,lm'rona

GRZE@RZ SERGIIJSZ

3'Nurn€f PESEUREGoN

72090908236

4.NurErXRS

z

l.Nazwisko/ Nazwalubfirma

KASSIAN1UK

2.Imiona

MAŁGoRzATA

3.NurnerPESEURE@N

700618t2m9

4.NurrĘr|(Ps

3

l.Na.flisko / Nazwa lub firma

BONAT

2.Imiona

BARBARA

3.NurnerPESEUREGON

64041311048

4.NurnerKRS

4

1.Naa,!isko/ Nazwalub firma

KOMAR

2.Imiona

MAGDATfNA

3'Nurn€ r PESEL/REmN

70111102920

4.NunEr KRS

5

Brakwpisow

Dział3
Rubryka1 - Nie
Brak

Rubryka2 - Nie
Brak

Rubrvka3 - Cel działania
or antza

ZgotlilÓS{.
Siivierdzunl

z orvqinotem
8.i%.tptSt

s/Kl
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1'cć|działania

1' WSPIEMNIEI oRGANIzoWANlEDzIAŁALNoscl KULTUMLNB I osWIAToWE]DaEcl I
MŁoDzIEł
2. WSPIERANIEI INIclowANIE RóżNYCHFoRM WYPoczYNKUDzlEcI I MŁoDaEł
3. WSPIEMNIEI tNIcloWAN|EszKoLENIA t DosKoNAtENtA(ADR w ZAKRESIEDałAu{oś:cI
|(ULTURATJ{OOSWIATOWE
.

WSnERANIE
r oRGANIzo^rANrE
DzlAt^LNoŚcrsPoRToWE]I PRozDRowoTNEJ.

Rubryka4 - Pnedmiotdziała|ności

pożytkupub|icznego

Brak

5-

o dniu

rok obrotowy

Brak

Dział4
yka 1
Brak

a2Brak

Rubryka3 . Informacje
o zabezpieczeniu
majqtkudłużnika
w postępowaniu
w pzedmiocieogłoszenia
upadłości,
o
z uwagina fa|Ć,źemajątekniewypłaca|nego
odda|eniuwnioskuo ogłovenieupadłości
dłużnikanie wystarczana
zaspokojenie kosztów
Brakwpisow

Rubryka4 - Umorzenieprowadzonejpzeciwko podmiotowiegzekucjiz uwagina fakt, żez egzekucjinie uzyskasię

Dział5
I - Kurator
Brakwpisow

Dział6

zgoitiośr1
Siwierdzonl
Zorygincłem
8.a,215,t.
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Rubryka1 - Ukwidacja
Brakwpisow

Rubryka2-Informacjao

organizacji

Brakwpisów

3 . zarzqd komisaryCzny|ubprzymusowylub paedstawicie|do prowadzeniabieącyÓ sprawstowarryszenia

Rubryka4

o

lub

Brak

5 - Informacjao
Brakwpisów

Rubryka6-Informacjao
Brakwpisow

7 - Informacjao postępol,i/aniu
BrakwpisóW

8-

o zawieszeniu
działa|ności
Brakwpisow

sponądzeniawydruku08.06,2015
s&onyinternetowej,na |d5rejĘ dostpne infomacje z rejesfu: htĘs://ems.rns.9ov.p|

Zg0cn0ść
Stwierdzonl
z olygincłem
B.%.ntEr.

UWAGI Do oFERTY ZŁoioNF,J
POZA OTWARTYM KONKURSEM OFERT
l.

Numer oferty

2. Nazwa oferenta,który zlozyl ofertę

3.

Tytuł zdania publicznego z oferty

4.

lJwagi wraz z uzasadnieniern

Dane osoby lub podmiotu zglaszającego uwagi

.
.
.
.

ó.

imię i nazwisko|ubnazwapodmiotu
adreszamieszkania
lub siedziby
nr telefonu
adres pocztyelektronicznej

Data wype|nienia formularza i podpis osoby zgtaszającej uwagi

