UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu

wypełniania

Ofertę należy wypełnić wyłącznie

oferty:
w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczon mi rzy poszczególnych polach

oraz w przypisach.
.
1jlD MłS:.~"1
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić nlewla c wąodPow,~(łt:--PEfz'8s
prawidłową. Przykład: "polaieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o

złożonej

ofercie

3. Rodzaj zadjmla pubILozneJ~'1)'
Wsparcie działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego

30.08.2018r.

21

'5. Termin reallza'łII zadania l?ubllczn-ego
II. Dane oferenta (-ów)

Rodziny Ogród Działkowy "Przyszłość" w Lubsku, Stowarzyszenie 68-300
Lubsko ul. XX-lecia PRL 10/11 , NIP 928-17-65-611, REGON 007015915-15181
KRS: 0000293886

Genowefa Szczepańska 68372 08 65

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

w ~zezeg61nóścl celu, mlelsta JeBd
reallzacjl"Br;tip odblorcówitadą",lai or,az pJ'zewidywaflego',d o wykorz~anla wkła.du, osoboweg9Jlub rzeęzowego

1" Opis zada.nla J!ui)Jlcznego Ilropnnowanego do reaJizaetjJ wr,a,z ze wska"'Zanle ,

W ramach wsparcia
ogrodu który

został

działalności

zostanie naprawiony dach na pomieszczeniu

zniszczony przez

jesienną wichurę.

działkowych należących

do ROD

biuro

Ponadto zostanie zakupiona kosiarka do

utrzymania odpowiedniej kultury zieleni na ogrodzie . Zadanie
ogródków

stanowiącym

"Przyszłość"

będzie

. W ramach

realizowane na terenie

działań

wykonane

zostaną

prace członków ROD.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
1)

1

2. Zakładane rezultatY, ~ea ".zacjrżad3Jll~ publioznego

1. Zabezpieczenie biura ogrodów

działkowych

"

dokumentacji itp.

2.utrzymanie odpowiedniej kultury zieleni na terenie ogrodu.
~.

Propagowanie zadań mających na celu uprawianie zdrowej żywności na działce.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku
istnieje

możliwość

Roct~ J kO'sztUT

Kosn'calkowif{

·qo pOniesienia'

(zł)

i wnioskowane]

do ponlesJenia
zeiŚrodk6w

dotacjł3)

flńan·so\Wi.c5h

(qł'

własnych, ~rodk6w
pochod~ty,ch

lip.

II

większej liczby kosztów

dodania kolejnych wierszy)

'II

z
Inn'{.ch źfóde~

•

wkład,u osob.owt!go~

lub I"zeGzowego~1
(d)
1.

Materiały

2.

Zakup kosiarki

do wymiany dachu

1300

1000,00

300

1500

1000,00

500

2800.00

2000,00

800.00

T

.

K(Jsz.~· og6łem:

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*jnie~o!3ieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*jzalega (ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
S) oferent* joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* jzalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
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(podpis osoby up'owaznJonej

3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.

4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

2

lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data ....................................................... .
Załącznik:

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

potwierdzona za zgodność
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