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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę naleiy wypełnić wył ącznie w biał yc h pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gw i azdką, np.: "pobie ranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaści wą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: ,,1'J9~ieraAł#/niepobieranie"'''.

I. Podstawowe informacje o

złożonej

ofercie

Burmistrz Lubska

Edu kac ja , oświata i w:vcho,w anfe '.

:Edl~'kac: ja

muzyczna dziec,i i

01

młodzieży.

24 .12.2018

~W.2018

II. Dane oferenta (-ów)

Lubu-skie TowarZiY13two Muzyczn e im. H.~vieniawskieglb w Z,feJ.one 'j Górze
S-połeczne

Ognisko Muzyczne w Lubsku •.Wrocławska 8,

KRS: 000002 3456

NIP: 928-12-50- 1'7 5

68-'300 lubsko.

REGON: 000809598- 00 150,

Nr.rachunku bonkowego:08 1020 5460 0000 5602 004·1 8 9 2 1

;PKO BP O/ LUBSKO

1)

Rod zaj zadania zawiera się w zakresie
publicznego i o wolontariacie.

zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku

2)

Termin rea lizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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II

RysZ'ard Kot - DyrektJor Społecznego
Ogni. ska Muzycznego w Lubaku.
Tel.6 8 372 07 09, kom.ó9 8 629 32 1

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Organizacja
i

m ł odzieZ;y

dzi.ała!l

w

na rzecz rozwoju talentów muzycznych dzi.eci

Społecznym

Ognisku Muzycznym w Lubsku. Ul. Wro<li!:aw ska 8.

16 uczn iów. 32 lekcj e indywidualne tygodniowo.
Umuzykalnienie-2 lekcje t ygodniowo.
ZespołY

muzvc zne -1 lekcja tygodniowo.

Ra zem : 35 lekcji. t yg odn.iowo.

Zaspokojenie pot rzeb
mU1'!vcznej dzieci i

społeczności

lokalnej w zakl1esie edukacji

młodz i.eżv .

Przygotowanie szczególnie uzdolrli.onvch
kształcenia

słuchaczy

do dalszego

w szk o lni.ctwJe artystycznym.

2

__dcunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego Iw przypadku większej liczby kosztów
istnieje

mo ż liwo ść

dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji' l
(zl)

Koszt calkowity
(zl)

,
Lp.

"

do poniesienia
ze środków
finansowych
wlasnych, środ ków
pochodzących z
Innych iródel,
wkladu osobowego
lub rzeczowego'l
(zl)

1 •.

Wynagrodzenia

9075

2000

70175

2.

Narzuty na wynagrod zenia

1638

1000

63 8

3 •.

Bez'os'Ob owv fundu1l!z

2295-

-

2295

4.

Media i

1800

-

1800

5 ..

Ob sługa

8 11

-

8 11

płac'

u słu g i

k sięgowa

156 19

Koszty ogólem:

3000

126 19

Ośw i adczaml·y). że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w rama ch składanej oferty przewidujemy pobieranie'/AieI39~ieraAie· świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3)

wszystkie

podane

w

ofercie

oraz

załącznikach

informacje

są

zgodne

z

aktualnym

stanem

prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/efereRei*

składający niniej s zą ofe rtę

nie zalega

(-ją)*jcalega (ją)'

z opłacani e m

nale ż no śc i

z tytułu

zob o wiązań

podatkowych;
5) oferent*/ereFeAsi* składający niniejszą ofertę nie za lega ( -ją)*/zalega (ją)· z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
Lubus kie Towa rzys iwo Muzyczne
~ 'J R EK T O R
im. H.WieniaVls kiego w Zielonej Górze 5.,· . • "ego Ogn is ka MU~Hneg o
S POŁECZNE

OGNISKO MUZYCZNE

····',·nOOTijfii..o:·ijl:Wiot'lawsk·a·SjI:········
.. ··tel:68 ·3-72·0/· 09:·Nlp ·92N?·5(l-H5· ······ ·

w Lubsku

/c!eAb..

Ryszard Kot

(podpiSosoby upoważnionej
lu b podpisy osób upoważnionych
do składania o świadczeń woli w imieniu
oferenta)

15·•. 06 . 2018r .

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

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
z oryginałem kopia aktua lnego wy c iągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)

4)

Sądowym

-

potwierdzona za

zgodność

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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