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Zalqczniknr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:

Oi.rte ,uf"r, *yp"mie'i,,.yl4 "rri"'* 
bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymt

przy poszczeg6lnYch Polach
orazw prrypisach'
zaznaczenie gwiazdk4,np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oln??r?,2e naleiry skre6lid niewla6ciw4

;;;;i"d2, p"ozostawiaje. pi'u*iOtowq.Przyl<lad: ,,pobieranie*/triepebieranie*"'

I. Podstawowe informacje o zloZonej ofercie

Burmistrz Kolbuszowej1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego iest adresowana oferta

@iosobomwtrudnej
oral wyr6wnywania szans tyc! ry44!i9qqsytuacii zyciowej2. Rodzaj zadania Publicznegor)

II. Dane oferenta(-t6w)

rwKrajowymRejestrzeS4dowymIubinnejewidencji,adres
siedziby, strona wrvw'adres do korespondencii, a

ParafraRzymskokatolicka pw' Wszystkich Swigtych

ul. Narutowicza 6, 36- I 00 Kolbuszowa
NIP: 814-15-14-797
REGON: 040028556

w Kolbuszowej,

Ks. Dziekan Lucjan Szumierz
Tel. 501 642 579

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyjaSnieri dotyczqcych oferty (np. imig i

nazwisko, numer telefonu, adres poczty

elektronicznej)

III. Zakres rzeczow zadania

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okreslonych w art.4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r' o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz' U ' z 2Ot8 r' poz' 459, z p62n' zm'l'
1)

2l

udnej sYtuacj i socjalno

- bytowej poprzezwydawanie positk6w dzieciom uczgszczaj1cym do

Swietlicy profila
1. Tytul zada'nia Publicznego

07.11.2022
2. Termin realizacji zadania publicznegoz)

Termin realizacji zadania nie moie byi dtu2szy ni2 90 dni'

27 PAL, 2A22



aniebgdzie..uli,o*uRodzinywKolbuszowej.Jestto
rsparcia dziennego, w kt6rej prowadzona jest swietlica profilaktyczno- wychowawcza ,,Przystah"' Podopiecznym

lac6wki s4 gl6wnie dzieci pochodz4ce z rcdzin o niskim statusie ekonomiczno-spolecznym, rodzin wielodzietnych

kaj4cych sig z problemami opiekuriczo-wychowawczymi, problemem bezrobocia, alkoholizmu' przemocy fi

psychicznej. Swietlica wychodzi tak4e naprzeciw rodzinom, kt6re ze wzglgdlna obowi4zk i zwiqzane z pracq zawodow

ie s4 w stanie zapewni6 wlasciwej opieki dzieciom i udzieli6 pomocy w nauce' Rodziny' z kt6rych wywodz4 si

howankowie Swietlicy , 11,aj1 trudnosci z wypelnianiem swoich podstawowych funkcji. zadaniem plac6wki j

pomaganie rodzin,w realizowaniu obowi4zk6w opiekuficzo-wychowawczychwobec dzieci, ale r6wniez prowadzeni

zialalnosciprofilaktycznej. w ramach prowadzonych dzialah staramy sig zapewni6 dzieciom cieple posilki' w ce

ienia prawidlowej rcalizacji zadania zgodnie z ptzepisami sanitarnymi niezbgdny jest zakup zmywarko

h rezultat6w realizacji zada4l4-pg4lcz
Spos6b monitorowania rezultat6w /

Lrbdlo informacji o osi4gnigciu
wskainika

Planowany poziom
osi4gnigcia rezultat6w

arto56 docelowa
Nazwa rezultatu

Lista wychowank6w, kt6rym wYdanoWydawanie Posilku dla

dzieci i mNodzieiry

lczg szczaj 1cych do Swietl i cY
Zakup zmywarko - v"ypatzatki wraz z
monta2em

planowanych w ofercie orazzasob6w

ne w realizacii zadania
' PrzY koSciele Prowadzone s4

odzajuprojekty kierowane do spoleczno6ci lokalnej :

prowadzony jest dom zakonny zgromadzenia Si6str Slu2ebniczek Najswigtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczgtej,

prowadrone j est Niepub liczne Przedszkole Pod wezwaniem Swi gte g o J 6zefa,

funkcj onuje akcj a katolicka,

Katolickie stowirzyszenie mlodziezy (KSM) - katolicka formacja rriodzieiry dzialaj4caw Polsce od ponad 20lat,K

l6wnym celem i zadaniem jest ksztaltowan ie dojrzalejpostawy chrzefuijariskiej, patrioty cznej, charyatywnej i spolec

mlodzieLy. ,.tL-:_-., ,.
- to wspaniale spotkania- dla ka2dego. To taki raj na pustyni, ostoja wsr6d szarej codzienno(ci' Tutal wlasni

poczywamy,vczymy sig sami od siebie, dzielimy swoimi przeiryciami i problemami.

wne za\oilenia Dom Wsparcia Rodziny to:

- zapewnianie udziafu w 2yciu spolecznym seniorom i osobom niepelnosprawnym,

.Kompleksowe wsparcie os6b zagrokonych marginalizacj4 i wykluczeniem spolecznym,

Zwi{kszenieaktywnosci, zaangakowania i integracji mieszkaric6w w sprawy lokalne,

p r ze; ciw dzialan i e bezrob oc iu i zw i gks zanie moaliwo 6c i zatrudnien i a,

ZwigkszeniedostqpnoSci oraz poprawa jako6ci uslug public znych'
w lYADZvurv

rudnienie wykwalifikowanej kadry oraz posiadane zaplecze rzeczowe w formie bogatej infrastruktury lokalowe

i nabardzodobre wykonanie powierzonego zadaniapublicznego la rzecz os6b niepelnosprawnych'

€

zakohczeni
a



Szacunkowa kalkulacj a koszt6w realizacj i zadania p u blicznego

Rodzaj kosztu

5 000-,

kich koszt6w realizacji zadann

Iv.

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bEdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci po2ytku

publicznego
oferenta(-t6w);

2) pobieranie swiadczefr pienig2nych bgdzie sig odbyr,va6 wyl4cznie w ramach prowadzonej odplatnej

dzialalno$ci pozytku publicznego;

3) oferent* / oferencix skladaj4cy niniejsz4 ofertq nie zalega(-iq)* I zalega(-jL)* zopNacaniem naleznoSci

z tytufu zob ow i1zart P o datkowYch ;

4) oferent* / oferenci* skladaj4cy niniejsz4 ofertg nie zalega(-jq)* I zalega(-jL)* z oplacaniem naleznosci

z tytulu skladek na ubezpiec zenia spoleczne;

5) dane zawartew czgSci II niniejszej of.,ty t4 zgodnez Krajowym Rejestrem S4dowym* / inn4 wla$ciw4

ewidencj4*;
6) wsrystkle informacje podane w ofercie oraz zal*cznikach s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym I

faktycznyn;
7) w Lakresie zwiqzanym ze sktradaniem ofert, w tym z gromadzeniem, ptzetwaruaniem i

przekazytvaniem danych osobowych, atakke wprowadianiem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych aoiJri t" dane,'zlo4yy stosowne o6wiadczenia zgodnie z ptzepisami o ochronie

danych osobowYch.
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os6b upowa2nionych do skladania o6wiadczeri

woli w imieniu oferent6w)
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