
W6jT GMINY
E WIELKIE

Oglos/cnie Wojta Gminy Strzelce Wiclkie

Wqjt Gminy Strzelce Wielkic w oparciu art. 19a ust. 1 i ust.3 ustawy z 24 kwictnia 2003 r. -
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacic

(Dz. U. 7, 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) niniejszym zamieszcza oferte^

Polskiego Zwi^zku Emerytow ,Rencistow i Inwalidow Oddziat Rejonowy w Paj^cznie na
realizacj? zadania publicznego pn:

Wspicranic i dziatanie na rzecz integracji scniorow kola Nr 7 w Strzelcach Wiclkich

W Biuletynu Informacji Publicznej: www.str/eleewielkie.biuletyn.net ,oficjalnej stronie
internetowej Gminy- www.strzelce-wielkic.pl ,a takze na tablicy ogloszeri Urz^du Gminy
Strzelce Wielkie.

W zata.czeniu oferta Oddzialu Rejonowego PZERil w Paj^cznie

(Data wplywu 09.07.2014)
W6JT

Strzelce Wielkie , 10.07.2014 r. /^\JU<^—s
/Jannsz Korttar/ '



>/JAt HEJONOWY

1 .!6w i InwaliclOw
w Pajecznie
;7<;/no, ul. WiSniowaS

NIP fltwnnuoiVH. tai. 31/311-15-57

STRZELCEWIELKIE

Zafajczniki do rozporza^dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

z dnia 15.12.2010 (Dz.U. 2011, Nr 6, poz,25)

Zalqc/nik nr 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce z*o±enia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WGPOLNA1'

ORGANIZACJI POZARZA,DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), O KT6RYM (-YCH) MOWAW ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

IOWOLONTARIACIE(Dz. U. z2010r. Nr 234, poz. 1536)1',
HFALIZACJI 7ADANIA PUB! ICZNEGO

(rodzaj zadania publicznego2

(tytul zadania publicznego)
OP

w

WFORMIE
POWtERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNECOAA/SPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO11

PRZEZ

{organ administracji publicznej)

sWadana na podstawie przepisbw dzialu II rozdziafu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentbw1)3)

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

5) nr NIP: ....^..O^OG^ m REGON;

6) adres;

miejscowo^: ..?/&£«#<? ......... ul, .....

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza;7'

gmina: . ...... powiat:». ...
) "

>?.. poczta,?/

faks:

e-mail: ................................ http://
?'

8) numer rachunku bankowego

P¥0nazwabanku:

2) forma prawna: '

(^ stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) sp6tdzielnia socjalna ( ) inna .......................................

3) numer w Kraiowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5'
US

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6w1):

a) . H £ i ®'

c)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo^rednio wykonujapej zadanie,

o kt6rym mowa w ofercie:91

pot/sc/ tuifll£& Etf£/llfi®u i e.£IVcr^iotl/..*.....,.,..... h ,,-....,.......-,.....



11) osoba upowazniona do sWadania wyjaSnieh dotycza^cych oferty (imi§ i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

12) przedmiot dziatalnoSci pozytku publicznego:

a) dziatalno£c nieodplatna pozytku publicznego

b) dzialalnoSc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci11 prowadzi/prowadzaj1 dziatalno^c gospodarczaj
If/fa) numer wpisu do rejestru przedsi§biorc6w '.'..'...'.-..

b) przedmiot dziatalno£ci gospodarczej

if i

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentdw wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10'



III. Szczegdtowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

$Tfl!YU
,

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutkow

r^orcztGo /
* LI ft

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

L( STM£LCflCH U>^K/CH Jt,

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwia^zanych z realizacja^ zadania

publicznego, w szczegblnoSci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si§ to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.111

5. Informacja, czy w cia.gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymal/otrzymali1' dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwia^zanych z realizacja, zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)



6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

2)^/9

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Gntrrf) , i Tent if rut? -

8. Opis poszczegolnych dziaiari w zakresie realizacji zadania publicznego

B. Harmonogram131

Zadanie publiczne realizowane w okresie o

Poszczeg61ne dziafania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14'

tj Lifts Y

Terminy realizacji

poszczegblnych

dziatan

ovh'&&?qc
Ltfae*yi'e'rt

t.jLw&tJ. . d^Mf&^Qfifr

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

£o$o ff'.} y S'frtdca^
tJ/'-U&ct?



10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego
15)

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl$du na rodzaj kosztbw:

Up-

1

II

III

IV

Rodzaj kosztow

Koszty
merytoryczne po
stronie ...fnazwa
Oferenta) ):
1)i f . . .

2}

Koszty obstugi
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie ...fnazwa
Of r9 )-

M''ft't$MCW) $t

Inne koszty, wtym
koszty
wyposazenia i
promocji po stronie
... (nazwa

19)
Oferenia) :
1)
2) ...•./ , - - . . - --

Ogotem:
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Koszt
catkowity
(wzt)

llto

I3to,

«,,V

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(wzt)

.-

_ „

iJ

6c£K?

z tego z finansowych
srodk6w wtasnych,
srodk6w
z innych zrddet , w tym
wplat i optat adresatdw
zadania publicznego '
(wzt)

4 fao

—

<.«o

Koszt do pokrycia
z wktadu osobowego,
w tym pracy spotecznej
cztonkow
i swiadczert wolontariuszy
(wzt)

—

— •

i bOQg

ltoo



2. Przewidywane zr6dla fi 11:111.si mania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
bOoo

2 Srodki finansowe wtasne1'1

zt

3 Srodki finansowe z innych zr6det ogbtem (srodki finansowe wymienione
wpkt. 3.1-3.3)11' lfoin

zt

3.1 wptaty i optaty adresatbw zadania publicznego'

zt

3.2 srodki finansowe z innych zrbdet publicznych (w szczegblnosci: dotacje

z budzetu pahstwa lub budzetu jednostki samorza^du terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

zt

3.3 pozostate775

zl

4 Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna

cztonkbw)

5 Ogotem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21'

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansbw publicznych

Kwota smdkow
(wzt)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostat (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a

Termin rozpatrzenia
w przy pad ku
wniosk6w (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu ztozenia
niniejszej oferty

TAK/NIE

TAK/NIE1

TAK/NIE1

TAK/NIE1

Uwagi, kt6re moga, mied znaczenie przy ocenie kosztorysu:



V. Inne wybrane informacje dotycza^ce zadania publicznego

1 Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego221

If If

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

rf i e

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

ktore z tych zadan realizowane byty we wsp6tpracy z administracja^ publicznaj.

v

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-aj zlecac realizacj^ zadania publicznego w trybie,

0 kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego

1 o wolontariacie.

me



Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si? w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferent6w1);

2) w ramacn sktadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie" optat od adresat6w zadania;

3) oferent/oferenci11 jest/sa,1* zwi^zany(-ni) niniejsza^ oferty do dnia ;

4) w zakresie zwia^zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych te dane dotycza,, zto±yty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.);

5) oferent/oferenci11 sktadaja^cy niniejsz^ ofert? nie zalega (-jaj/zetegaf-jaj11 z optacaniem naleznosci

z tytutu zobowiqzah podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spoteczne1*;

6} dane okreslone w cz^sci I niniejszej oferty sa^ zgodne z Krajowym Rejestrem Sa^dowym/wtasciwa^

ewidencja_1);

7} wszystkie podane w ofercie oraz zata^cznikach informacje sa_ zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

HEJONOWV
i^kuErne

PrMwodniczacy

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych

do sktadania o^wiadczeh woli w imieniu
oferenta/oferentbw11

Data.

Za^czniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa^dowego, innego rejestru lub ewidencji24'
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotdw sktadaja^cych ofert? wspblna, ni±
wynikaja^cy z Krajowego Rejestru Sajdowego lub innego wfasciwego rejestru - dokument potwierdzaja^cy
upowaznienie do dziaJania w imieniu oferenta(-6w).

Poswiadczenie ztozenia oferty23]

. . _

Adnotacje urz?dowe'


