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36-100 l(olbuszowa
ul. Obrohc6w Pokoju 21 Kolbuszowa, dn.25.03 .2021 r,

Ogloszenie

Burmistrz Kolbuszowej , dzialaj1c na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kvrietnia
2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2020.1057, j.t.), uznajqc
celowoSd .rcalizacji zadania publicznego, przedstawia do publicznej wiadomoSci of#g
organizacjipozarzqdowej, tj. StowarzyszenietaRzeczRozwoju i Promocji Wsi Werynia

Oferta zlohonaw dniu 23 marca2}2l r. mo2e zostal rczpatrzona w trybie tzw. uproszczonym
lub malych zlecef, gdyZ spelnia nastgpuj4ce warunki:

o wysokosi dofinansowania zadaniapublicznego wynosi 4 000,00 zl;. zadanie publiczne ma by6 realizowane w dniu 01-30.05.2021 roku;

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty kuzdy moae zglosi6 do niej uwagi. po
rozFatrzeniu tych uwag zawieruna jest z organizacjqpozuzqdowg umowa dotyczqcarcalizacji
zadnia publicznego.

olgyszovuy ,



IL,

wt1

kt

\tt,lp'

\n
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do spqsobu wypelr.riania ofe*n:
Oferte naleiy wypelnid wytEcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiaedkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skre6lid niewla5ciwq odpowiedi, pozostawiajac
prawidtowq. Przyklad:,,pebieraniet/niepobieranier",

I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie

ll. Dane oferenta (-6w)

lll. Zakres rizeczowy zadania publicznego

1) Rodzal zadania zawiera siq w zakresie zadaf okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie mo2e byd dluiszy nii 90 dni.
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Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia...................(po2. ...)

Zalqcznik nr 1
€-q

1. Organ adminlstracji publicznej,
do kt6rego adresowana iest oferta

Burmistrz Kolbuszowej, Gmina Kolbuszowa

2. Tryb, w kt6rym zloiono ofertq
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicrnegol)

dzialalnoici na rzecz dzieci i mlodzieiy,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
przeciwdzialanie uzaleinieniom i patologiom spolecznym
dzialalno(ci wspomagajqca rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych

4. Tytul zadania publlcrnego Zorganizowanie zajgi, dla dzieci irr*odziefi zzal*esu sporhr i
rekreacii.

5. Termln realizacji zadanla publlcznegozl
Data

rozpoczecia
01.05.2021 Data

zakoiczenia
30.4s.2021

1. Nazura oferenta (-6w), forma prawna, numer Krafowego Rejestru Sadowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (ieieliiest inny od adresu siedziby)

Stowarryszenie Na Rzecz Rozwoju
Werynia 548a
36-100 Kolbuszowa
KRS 0000364561
NIP 814-16-73-t7t

I Promocji Wsi Werynia

2. lnne dodatkowe dane kontalrtoure, w
tym dane osob upowainionych do
skladania wyjadnier{ dotyczqcych oferty (np.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Tel:665807866
e-mail. : lucyna.stowarzy szente@gmail.com
Bank PKO SA
nr rachunku bankowego 7 3 12402627 ll 110037 4887 40

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacfi wraz ze wskazanlem, w szczeg6lnoSci celu, miejxa jego
odbiorc6w zadania oraz prrewldpanego do rrykorzwtania wkladu osobowego lub

lem zadania jest umozliwienie mlodzieLy wlaSciwego i dobrego spgdzania wolnego czasu
'korzystaniem g(y w bilard, szach6w, warcab6w oraz innych gier planszowych (edukacyjnyc

icznych, strategicznych, sportowych, matematy cznych) oraz:
r Rozwrjanie zainteresowari dzieci imlodzieby oruzWszerzenie pasji sportowych.

.{,



t Zaciekawienie dzieci imlodzieLry grami planszowymi, jako alternatywy dla gier komputerorvych.
o Propagowanie aktywnego ficiabeznalog6w i uzale2nienia elektronikq i Internetu.

r Umozliwienie integracji i nawi4zania poprawnych relacji uczestnik6w zai46 zr6imych Srodowisk.

o Podnoszenie sprawnoSci fizycmej i intelektualnej.
o Umozliwienie podzielenia sig swoimi uzdolnieniami i zainteresowaniami.

ie bEdzie realizowane na nowej salce na plebanii od 01.05.2021 do 30.05.2021.
ie realizowane bgdzie w formie zajgi Swietlicowych (zzachowaniem rygoru sanitamego).
ie adresowane jest do dzieci imlodziefi (ok. 30 os6b) szczegblnie mieszkaric6w wsi Werynia.

icy bgdq rozwijat, swoje pasje pod okiem wolontariusry ze Stowarzyszenia.

2. Zakladane rezultaty realizacjl zadania publicznego

o Promowanie miejsca zamieszkania, jako atrakcyjnego w oferty sportowe i rekreacyjne.
r Podnoszenie sprawnoSci fizycznej i intelektualnej.
o Tworzenie warunk6w do rozwijania zainteresowaf.
o Wzmocnienie wigzi spolecznych.
o Zagospodarowanie czasu wolnego w aktywny spos6b.
o Promowanie zdroweso i s luNciabez naloe6w.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej ticzby koszt6w
istnieje mo2liwoii dodania kolejnych wierszy)

O$wiadczam(-y), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno$ci poiytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej ofefi przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* Swiadczei pieniqinych od adresat6w zadania;3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sE zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega l-jql*/zalega (-jq)* z oplacaniem naleinosci z !fiulu zobowiqzari

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-j4)*/zalega (-jq)* z oplacaniem nale2no3ci z tytulu sktadek na

ubezpieczenia spoleczne.

...,..:.....,.:;...t".:::,r..):).'::]:... . :]:]]'\iiiliJ;i[1];*li'(;ili,-\1i""
(podpisoiobyupowainionej 36-100 Koibuszorva, Wcryuie 378 I
lubpodplsyos6bupowainionych NIP: 8141(i73171, Rcg. 1806i2741
do skladania oJwiadczerl woli w imieniu

oferenta) Data

Zahcrnlk:

3) warto$i koszt6w og6lem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyc 10 000 zl.
a) W pzypadku wsparcig realizacji zadania publicznego.

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt calkowity
(20

do poniesienla
z wnioskowanei

dotaqir)
(20

do poniesienia
ze Srodk6w

finansowych
wlasnych, Srodk6w

pochodzqcych z

lnnych trddel,
wkladu osobowego

lub rzeczowegoa)
(zl)

1 Zakup sprzgtu sportowo rekreacyjnego 4.000,00 4.000,00

Koszty og6lem: 4.q)o,00 4.0m,00


