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UPROSZCZoNAoFERTAREALIZACJIZADANIAPUBLICZNEGo

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelnii wylqcznle w Uiatyctr pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,ie naleiy skreSli6 niewla(ciwq odpowiedi, pozostawiajac

prawidlowq. Przyktad:,,pobieranie*/niepebiemnie*",

a-7
WZER

t. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publiczne,i,

do kt6rego jest adresowana oferta
Burmistrz Kolbuszowej

2. Rodzaj zadania Publicznegol)
P"mo. spot"c*,a, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b

ll. Dane oferenta(-t6w)

@),formaprawna,numerwKrajowymRejestrzeSqdowymlubinnejewidencji,adressiedziby,strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Parafialny Zesp6t,,Caritas"

Grupa Charytatywna przy KoSciele pw. Wszystkich Swiqtych w Kolbuszowej, ul' Plac Wolnoici 56,36-100 Kolbuszowa

Pa rafia lnej GruPY,,Caritas"W6jcicka Ewa - Prezesa

Tel. 505504802
2. Dane osoby upowainionei do skladania

wyja5nief dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Pomoc dla os6b ubogich, bezdomnych , bezrobotnych z terenu Gminy
1. Tytul zadania Publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
3!.12.202202.1.L.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze w-skazan-iem miejsca iego real

nie polegai bqdzie na pomocy osobomGrnotnl,rq b"rdomnym, zagrozonydh wykluczeniem spolecznym

robotnym poprzezwydawanie posilk6w w jadlodajni przy Kosciele pw. wszystkich Swiqtych w Kolbuszowej' Z

d poniedzialku do piqtku korzysta okolo g os6b dziennie. w ramach dziatania organizuje siq dodatkowo zakup o

awanie paczek dla grupy podopiecznych 10 os6b z okazii Swiqt Bo2ego Narodzenia. wydawanie posilk6w planuje si

okresie jesienno - zimowYm.

1) Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadari okre5lonych

publicznego i o wolontariacie (Dz, U. z2OL8 r' poz.45O,z

Termin realizacji zadania nie mo2e byi dlu2szy ni2 90 dni'

w art. 4 ustawy
poin. zm.\.

z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalnoici poiytku

I g PAz, 2022

-(c.r F1Flr-



SposoU rrnitorowania rezultat6w I ir6dlo

informacii o osiqgniqciu wskainika
pf ano*', nv poziom osiqgniqcia rezultat6w

Nazwa rezultatu
Ori"r,n. titta ilo5ci wydanych posilk6w

Wydani" "k' 
8 zuP dziennie dla os6b1. Wydawanie Positk6w

Lista odbioru PaczekWydanie ok. 10 Paczek2. Wydawanie Paczek
2ywno6ciowYch

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, 1"go OosiliiEil1i7'"'ti"tli;ti'l'6 pltno*'nyth w ofercie oraz zasob6w' kt6re

w realizacji,,zadania
wiqtYch w Kolbuszoweja CharYtatYwna PrzY KoSciele

iatarnoSi charytatywnq nieprzerwanie od wieru rat. pozyskuje Srodki z bud2etu gminy, ale r6wnie2 ze zbi6re

icznych. pozyskane Srodki w caroSci wydatkowane sE na pomoc osobom potrzebujqcym' Dziararno6i opiera siq

lontariuszach dziatajqcych przy Parafii pw. wszystkich 5w. w Kolbuszowej.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-mY), ie:

proponowane zadanie

oferenta(-t6w);

,l ffi"-.** skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jE)x /+a+e+iql- z oplacaniem nale2nosci z tytutu zobowiqzari

-) 
"["rtXtI"X*".* 

sktadajqcy niniejszq ofertq nie zatega(-iq):]-+ates,{-jqJ: z optacaniem nale2no6ci z tvtutu skladek na

ubezPieczenia sPoleczne;

5)danezawartewczq5citlninie1sze1ofertysqinnqwia6ciwqewidencjE*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zaiqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) w zakresie zwiQzanym ze sktadaniem ofert, wtym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informaty"cznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yly stosowne oiwiadczenia

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych'

D,t,. . :fl8.&.AS.[.L

(podpis osobY uPowa lub podpisy

os6b upowa2nionych do skladania o6wiadcze6

woli w imieniu oferent5w)

publicznebqdzierealizowanewylqczniewzakresiedzialalnoScipo2ytkupublicznego

2)

Koszt 1 ZakuP z

f<oszt Z ZakuP Produkt6w do

St, rn a *srystkich kos.t6lll99!i,aEl999!l e

rezultat6w realizacji zadania

Rodzaj kosztu Wartoi6
PLN

Z dotacji Z innych
ir6deltp.

1_.
2 300 zl 2300 zl 0

2.
500 zt 500 zt 0

2800 zl 2800 zl 00


