UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
pOUCZENIE co do sposobu wypełnjanja oferty:

w b i aŁych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczególnych polach oraz w przypisach.

Ofertę należy wypeŁnić wyŁącznie

u

gwiazdką, np.: "pobieranie'" Iniepobieranie , oznacza, że
pozostawiając prawidŁową. PrzykŁad: "pobieranie" lniepobieranie'" .

Zaznaczenie

I. Podstawowe informacje o

złożonej

3. MAJ. 2018

ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest
oferta

2. Tryb, w którym

złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznego)

4.

Tytuł

Wsparcie działalności wspomagającej rozwój
wspólnoty gminnej, pielęgnowania polskości i
podtrzymywania tradycj i narodowej, obywatelskiej i
kulturowej .

Organizacja imprezy "Mundurowo na Ludowo"
XIII edycja

zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania
publicznego)

Data

Data
rozpoczęci

a

01.05.2018

zakończen

ia

30.07.2018

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej
ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Ludowy

Zespół

Sportowy KADO, stowarzyszenie KRS: 0000210519

Górzyn 121 , 68-300 Lubsko
2. Inne dodatkowe dane
kontaktowe, w tym dane osób
upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty
elektronicznej , numer faksu, adres

KAROL ŁYCZKO, prezes

zarządu,

tel: 530 282-924

e-mail:karollyczko1994@gmail com

strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w
celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do
wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
szczególności

Zakładane

cele zadania:

- promocja kultury w środowi sku wiejskim,
- popularyzacja pieśni i piosenek wesołych , patriotycznych, okolicznośc iowych

zwi ązanych

tematycznie z zawodami mundurowy mi (wojsko, strażacy, pocztowcy, służba celna, służba
więzienna, leś nicy, myśliwi ,

kolejarze, zuchy, harcerze itp.),

- mobilizacja twórców do poszukiwania w swojej pracy nowych
układaniu

nowych piosenek wykonywanych w swoim

poszukiwanie przeboju dla

wartości

artystycznych w

środowisku,

środowis k ś pi ewaczyc h,

- integracja środowiska artystycznego wsi i małyc h miasteczek,
-

radość

wspólnego spotkania si ę,

śpi ewan ia

i muzykowania.

Grupy docelowe zadania:
- w festiwalu

występować będą zespoły śpi ewaczy, zespoły

młodzieżowe . Wystąpi

folklory styczne, oraz

zespoły

ok. 30 zespołów z województwa lubuskiego, głównie z powiatu

żarskiego.

- w festiwalu

udział weźmie również publiczność,

która corocznie licznie odwiedza nasz

festiwal.
Miejsce realizacji zadania:
- boisko sportowe w Górzynie, gmina Lubsko.

2.

Zakładane

rezultaty realizacji zadania publicznego

- Popularyzacja pieśni i piosenek we sołych , patriotycznych i okolicznościowych.
- Poszukiwanie przeboju.
- Promocja kultury w

środowisku

wiejskim.

- Promocja wsi Górzyn - wsi z tradycjami

kośc iuszkowskimi ,

odznaczonej

Krzyżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polsk i.
- Promocja Powiatu
-

Nawiązywanie

żarskiego

i Gminy Lubsko na areni e kulturalnej.

nowych kontaktów.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby
kosztów istnieje możli wość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt

całkowity

(zł)

do
poniesienia
z
wnioskowanej
dotacji!
(zł)

Lp.

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych,
środków
pochodzących

z innych
źródeł, wkładu

osobowego lub
rzeczowego)
(zł)

5500 zl

3000 zl

2500 zl

Nagrody

500 zl

Ozl

500 zl

3

Naczynia jednorazowe

600 zl

Ozl

600 zl

4

Obsluga sanitarna TOI-TOI

500 zl

Ozl

500 zl

5

Uslugi pocztowe

200 zl

Ozl

200 zl

6

Oplata ZAI KS

400 zl

Ozl

400 zl

13

Usluga rachunkowa

700z1

Ozl

700 zl

14

Ubezpieczenie

100 zl

Ozl

100z1

8500 zl

3000 zl

5500 zl

l

Wyżywienie
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Koszty

ogółem:

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączn i e w zakresie działa lności pożytku publicznego
oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie'/ niepobieranie' świadczeń pieniężnych od adresatów

zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent'/oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega ( -ją)"/zalega ( -ją)" z opłacaniem na leżności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
5) oferent'/oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)"/zalega ( - ją)" z opłacaniem należnośc i z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne .

.....c(~~( ...I.t.~ .~........................ ........ .....

....... -»..z:j; .(;, ..

~

.................................... .

i~~;;;ila;~~ ~~~:;~i~~~j .................................... .
lub podpisy osób
do

upoważnionych

skŁadania oświadczeń

woli w imieniu

oferenta)

,( 7. tJ 7. J!),frf;;

Data ..... , ................... . .......... ... .... .. . ......... .
Załaczn i k:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3

