
URZĄD MIASTA I GMINY  
28-200 Staszów  

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Znak: EKIS.526.1.BK.2019.VI
Staszów, 30-05-2019 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 20 w Staszowie, 
złożyło ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.

Dotacje celowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych - Integracyjne 
spotkanie terapeutyczno-rekreacyjne z okazji jubileuszu 15 lecia powstania ruchu Amazonek 
w Staszowie.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 688) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, przy wsparciu 
środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2019 r. osobiście w formie pisemnej 
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą 
elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:
1. oferta,
2. formularz uwag.

Osoba prowadząca sprawę: 
Aneta Dwojewska 
tel. 15 864 8389

mailto:biuro@staszow.pl
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICŹttE&l

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w  białych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pob¡eranie7n¡epob¡eranie*,, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając ¿ / i j  
prawidłową. Przykład: „pobiefa nie*/niepobieranie*". Ą  ' '

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
f

1. Organ administracji publicznej, 
do ktOtogo adreaowana jest oferta „ .

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

3. Raduj aadinll publliiziifl||iĵ

II. Dane oferenta(-tów)

i, adres siedziby, strona

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej: 
ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów; 
amazonki.staszow@o2 pi

KRS 0000709055 
tel. 692 095 532

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyt tącycn oferty (np Imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Barbara Słomka, tel. 668 662 816 

Magdalena Łasica, tel. 692 095 532

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Dotacje celowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych-lntegracyjne spotkanie terapeutyczno-rekreacyjne z okazj 
jubileuszu 15-lecia powstania ruchu Amazonek w Staszowie.

I Data
01-06-2019 r. | zakończenia 31-07-2019 r.

Zadanie zostanie skierowane do członków, sympatyków stowarzyszenia chcących uczcić 15. rocznicę powstania ruchu 
Amazonek w Staszowie. W jubileuszu planowany jest udział ok 100 osób. Obchody zostaną przeprowadzone w dniu 
22 czerwca 2019 roku od godz. 15.00 w Auli Zespołu Szkół ul. Koszarowa 7 w Staszowie.
\N ramach obchodów zostaną przeprowadzone prelekcja profilaktyczno-terapeutyczna przez:

Psychologa i terapeutę ds. uzależnień od narkotyków dotycząca wpływu środków psychoaktywnych na nasz organizm 
oraz jak radzić sobie z problemem uzależnienia. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami środków odurzających oraz 
Przyborami do Ich zażywania. Ponadto, zostaną przedstawione charakterystyczne zachowania osób uzależnionych oraz 
sposoby postępowania z osobą pod wpływem środków psychoaktywnych.

Specjalistę od genetyki klinicznej z Poradni Genetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na temat badań 
przez osoby z obciążeniem genetycznym (nowotwór z powodu uszkodzonego genu).

Dla przybyłych gości przewidziano okolicznościowy upominek zawierający logo Miasta i Gminy Staszów i Stowarzyszenia 
Amazonek, którego koszt został wyceniony na kwotę 2 000,00 zł i zostanie sfinansowany z dotacji otrzymanej od gminy 
Staszów.

Członkowie Stowarzyszenia w ramach wolontariatu zapewnią organizację I obsługę wydarzenia, która została wyceniona 
na 500 zł..

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 (Dz. U. z  2018 r. poz. 450, z  późn. zm.).

31 Termin realizacji zadania nie m oże być dłuższy niż 90 dni



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Pilnowaną duiIddi óalagnlgcia 

rezultatów JaaAntć 
docalnra]

Spoaób monitorowania rezultatów / źródło 
Informacji o osiągnięciu wskaźnika

Organizacja jubileuszu 15-lecia 
Stowarzyszenia Amazonek Ziemi 
Staszowskiej

Udział 110 uczestników 
w uroczystości Lista zaproszonych gości

i. Krótka charakterystyka Oferenta, Jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które bfd| 
wYkomatane w raallzacll zadania '

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej niniejszym informuje, że jest organizacją zarejestrowaną w KRS od dnia 
13 grudnia 2017 r.
Organizacja jest Stowarzyszeniem, które powstało w miejsce działającej od 2004 roku zlikwidowanej Filii w Staszowie 
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” w Kielcach, które przejęło członkinie oraz majątek Filii.
Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej już w roku 2018 wypełniało swoje zadania statutowe między innymi 
dzięki składaniu, realizowaniu i rozliczaniu zadań publicznych. Największe doświadczenie Organizacja zdobyła poprzez 
ealizowanie zadań będąc jeszcze Filią Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”.

Do realizacji zadania publicznego będziemy korzystali z rzeczowych zasobów Stowarzyszenia w postaci komputera oraz 
zasobów członków Organizacji w postaci: drukarki i papieru.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu
Warroac

PLN Z dotacji ■ a r
1. Koszt 1 -  Zakup okolicznościowego upominku 2 000,00 2 000.00 0,00
2. Koszt 2 - Organizacja i obsługa uroczystości 500,00 0,00 500,00
3. Koszt 3

4. Koszt 4
5. Koszt 5

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 500,00 2 000,00 500,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / oferenet* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /  zalegaj ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* /  eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / załega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właśoiwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych.
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Magd tiienń Łasica Data 28 maja 2019 roku

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

STOWARZYSZENIE AMAZONEK 
ZIEMI STASZOWSKIEJ 

ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów 
tel. 692 095 532

NIP 8661738592, REGON 368974487 
KRS 0000709055



FORMULARZ
do wniesienia uwag do oferty złożonej w  trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Zakres zadania 
publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2. Nazwa i adres 
organizacji

Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej 

ul. Jana Kilińskiego 20 

28-200 Staszów

3. Nazwa zadania 
publicznego

Dotacje celowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych - Integracyjne spotkanie terapeutyczno-rekreacyjne z okazji 
jubileuszu 15 lecia powstania ruchu Amazonek w Staszowie.

4. Uwagi wraz 
z uzasadnieniem

5. Dane zgłaszającego 
uwagi
(imię i nazwisko, 
nazwa podmiotu, 
adres
korespondencyj ny, 
nr telefonu, e-mail)

6. Data wypełnienia 
formularza

7. Podpis zgłaszającego 
uwagi


