UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1)

Prezydent Miasta Stalowa Wola
Z zakresu kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta(-tów)
1.Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 9/7;
37-450 Stalowa Wola
KRS 0000473997; NIP 865-255-92-81; Regon: 181025442
bankowego : Bank Pekao SA w Stalowej Woli ul. Wolności 17; 37-450 Stalowa Wola

Numer rachunku

Nr.34 1240 2799 1111 0010 5769 1056
Jan Jurecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2.Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty(np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Tel. kom. 608 033 556

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.Tytuł zadania publicznego

Uroczyste spotkanie stalowowolskich seniorów w
pomieszczeniach Centrum Aktywności Seniora w
Stalowej Woli z okazji Dnia Kobiet.

2.Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

21.02.2022r

Data
zakończenia

31.03.2022r

3.Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystego spotkania
stalowowolskich seniorów w pomieszczeniach Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli z
okazji Dnia Kobiet w dniu 8.03.2022r. W spotkaniu będzie uczestniczyć około 250 osób.
Program spotkania obejmuje:
1. Uroczysta prelekcja.
2. Uroczyste życzenia dla wszystkich pań z okazji ich święta.
3. Wręczenia paniom okolicznościowych upominków.
4. Potańcówka przy muzyce zespołu wokalno – muzycznego Em Stal działającego w ramach
Lasowiackiego Stowarzyszenia Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli. Planowany czas
spotkania w dniu 8.03.2022r od godz.1700 do godz 2100

1)

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.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Radość i satysfakcja z bycia
razem w uroczystości z okazji
Dnia Kobiet

Poprzez udział 250 osób

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Lista obecności

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

W latach 2014,2015,2017,2018, 2019, 2020, 2021 stowarzyszenie realizowało
zadanie publiczne pod nazwą „ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców
Stalowej Woli”. W latach 2016,2017,2018, 2019, 2020 stowarzyszenie realizowało
zadanie publiczne pod nazwą „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym” .
Członkowie stowarzyszenia zapewniają efektywną realizację zadania gdyż
posiadają stosowne kwalifikacje wynikające z doświadczenia nabytego przy
realizacji w przeszłości podobnych zadań. Przewidujemy wykorzystanie
wykwalifikowanych fachowców przydatnych do organizacji uroczystości.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

1.

Rodzaj kosztu

500

3000

3000

1500

1500

Koszt 5

Praca koordynatora
6

500

Koszt 4

Zakup wody mineralnej ,soków
i napojów.
5.

300

źródeł

Koszt 3

Zakup upominków dla pań
uczestniczących w uroczystości
4.

300

Z innych

Koszt 2

Zakup sprzętu wyposażenia i
stroju dla zespołu wokalno –
muzycznego EmStal
3.

Z dotacji

Koszt 1

Uroczysta prelekcja w zakresie
roli i znaczenia kobiet w życiu
społecznym i gospodarczym.
2.

Wartość
PLN

200

200

200
5700

200
900

Koszt 6

Praca księgowej
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

4800

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
wzakresiezwiązanymzeskładaniemofert,wtymzgromadzeniem,przetwarzaniem i przekazywaniem danychosobowych, a także
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowneoświadczenia zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Jan Jurecki – Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
............................................................................
..Wojciech

Szuwalski – Z-ca Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia
.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woliw imieniu oferentów)

Data.

26.01.2022r..

