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Pan
Leszek Kopeć
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o realizację zadania publicznego pn.: Integracja
środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospolecznych i przyznanie dotacji w trybie małych zleceń z art. 19 a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 1 700, 00 zł.
W załączeniu przekładamy ofertę z zakresu integracja środowisk lokalnych w Gminie
Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych na zadanie: „Lokalne igrzyska
dla Dzieci z Gminy Staszów”.

Z poważaniem
... __________________

Mariola Nawrocka
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Aktywna Kraina

Stowarzyszenie
AKTYWNA KRAINA

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia
2016 r. (poz. 570)

'Aola ^ iśniowska 29, 28-200 Staszów
t ; ’. 504152188, e-mail: biuro@,akry%vnakraina.pl
KR5:0000595725, R£GON: 363466013, NTPS661736268

Załącznik nr 1

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: „pobreraote 1,/niepobiera nie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1’
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2’

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Art. 19a ustaw y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o w olontariacie

Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjecie działań
profilaktyczno-społecznych.
Lokalne Igrzyska dla Dzieci z Gminy Staszów
Data
rozpoczęcia

1 października 2016 r.

Data
zakończenia

28 grudnia 2016 r.

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)
Stowarzyszenie Aktywna Kraina, stowarzyszenie, KRS: 0000595725, REGON: 363466013, NIP: 8661736268,
Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

Agnieszka Radkiewicz, biuro@aktvwnakraina.pl, www.aktywnakraina.pl

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_________
Lokalne Igrzyska dla Dzieci mają na celu rozwój aktywności dzieci w lokalnych środowiskach, umożliwienie odkrywania pasji
i rozwoju zainteresowań oraz zapewnienie czynnego wypoczynku i „zdrowego” współzawodnictwa. Lokalne Igrzyska to cykl
sześciu imprez o różnej tematyce: Konkurs Piosenki, Zawody Sportowe, Konkurs Plastyczny, Turniej Wiedzy o Gminie
Staszów, Konkurs Recytatorski oraz Konkurs na Najlepszy Montaż Słowno-Muzyczny. Działania, które pozwolą dzieciom
na odkrycie swoich talentów będą realizowane na terenie Gminy Staszów w różnych miejscowościach (m.in. Staszów, Wola
Wiśniowska, Kurozwęki, Grzybów, Czajków Południowy) i potrwają do grudnia 2016 r. Podczas grudniowego spotkania
chcielibyśmy uroczyście podsumować Projekt oraz nagrodzić uczestników rywalizacji (42 osoby - siedem sześcioosobowych
drużyn) reprezentujących cały obszar Miasta i Gminy Staszów, indywidualnymi, rzeczowymi nagrodami. Nagrody te będą dla
uczestników Igrzysk środkiem motywującym, rekompensatom za zaangażowanie i kilkumiesięczną pracę.

1 * 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.
:| Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Odkrywanie pasji i rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Staszów.
Zapewnienie czynnego wypoczynku i „zdrowego” współzawodnictwa wśród uczestników Igrzysk.
Nabycie lub zwiększenie umiejętności społecznych.
Podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.
Rozwój umiejętności współdziałania w grupie w celu osiągnięcia zakładanych celów.
Zintegrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk Miasta i Gminy Staszów.

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
lub rzeczowego4’
(zł)

Lp .

1

Poczęstunek dla uczestników

1 8 0 0 ,0 0

0 ,00

1 800,00

2

Koszty transportu uczestników na
spotkania konkursowe

1 0 5 0 ,0 0

0 ,00

1 050,00

5 0 0 ,0 0

0 ,00

500,00

2 2 0 0 ,0 0

1 7 0 0 ,0 0

500,00

5 550,00

1 700,00

3 850,00

3

Artykuły biurowe (papier, kredki
farby, itp. - konkurs plastyczny)

4

Obsługa realizacji zadania poprzez zakup
nagród

Koszty ogółem:

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4 ’ W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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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*/ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zak>ga {-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ia)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

........................

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

D a ta .......
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z orygin ałem kopia aktu aln ego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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