POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Załączniki

Zarząd Rodzinnego Ogrodu DziołkoWllgo
"Jutrzenka" W Lubsku

Rodziny,

do rozporządzenia Ministra
Pracy
Polityki Społecznej

z dnia ... ...... 1i'l~~!-;;-;t;::-::~~~==_-.

ul. Dojazdowa

ZĄD MIE,żSlijcW ik

21. ClE. 2018

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PU

KU

fjEmEG~1.5.4.~.zał........... J

Referent. ............... .........
POUCZENIE co do sposo bu

wypełni a nia

I

_ -+__
I '}

oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgod ni e z in strukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: IIPobiera nie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykł a d:

,,13geieraAie* /niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
w ZAKRESIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ WSPÓLNOTY GMINNEJ ....

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego')
4.

Tytuł

GMINA LUBSKO, 68-300 LUBSKO, PLAC WOLNOŚCI 1

OBCHODY DNIA

zadania publicznego

S. Termin realizacji zadania publicznego 21

Data

.

DZ I AŁKOWCA

1 07.07.20 18

rozpoczęcia

ROD JUTRZENKA W LUBSKU
1 Data.
.
zakonczenla

130.09.2018

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)

P.Z.D. R.O.D. JUTRZENKA W LUBSKU, STOWARZYSZENIE OGROOOWE, 68-300 LUBSKO Ul. DOJAZDOWA
NIP 928- 17-85-605
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

PREZES: WŁADYSŁAW KOSIA DA TEL. 693 258519
SEKRETARZ: ANDRZEJ SADOWSKI TEl. 72S 101
EMAIL: JUTRZENKA.LUBSKO@WP.PL

sao

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazan iem, W szc ~e gólności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobov.n.go lub rzeczowego
, OBCHODY DNIA DZIAŁKOWCA ROD

JUTRZENKA W LUBSKU - W lUBSKU Ul. DOJAZDOWA - ~AIt:U pG 2:.vWNOŚCI I P~ZYGOTOWANIE OPRAWY

I\RTYSTYCZNEJ -SKIEROWANA DlA DZIAŁKOWCÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW

MIASTA LUBSKO .

. ZAKUP MECHANICZNYCH NARZĘDZI OGRODNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRACE PIELĘGNACYJNE REALIZOWANE NA CAŁOŚC I R.O,D •.

Rodzaj zadania zawiera się w zak resie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2J Termin realizacji zadania nie może być dłuższy ni ż 90 dni.
I )

2. Z a kł a dane rezultaty realiz acji zadania publicznego

PROPAGOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU RODZINNEGO Z PROMOCJĄ

~ŚRÓD I NA RZECZ

RODZIN MIASTA LUBSKO

DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Z UKIERUNKOWANIEM DZIAŁAŃ

R.O.D.

MŁODZIEŻ

NA

~ZKOLNĄ .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego Iw przypadku większej liczby kosztów
istnieje

m oż l iwość

dodania ko lejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt

całkowity

(zł)

do poniesienia

do poniesienia

z wnioskowanej

ze środków

dotacW'

finansowych

(zł)

własnych, środków
pochodzących

Lp.

innych

z

źródeł,

wkładu osobowego

lub rzeclowego 4 )
(zł)
OBCHODY DNIA

DZIAŁKOWCA

lA KUP KOSIARKI SPALINOWEJ

Koszty ogółem :

800

500

300

1500

1000

500

2300

1500

800

Oświadczam{-y), że:

1) proponowane zadanie publ iczne będzIe real izowane wy ł ącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie świadczeń pien i ężnych od adresatów zada nia;

wszystk ie podane w ofercie oraz za ł ącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) ofe rent skł a d ający nin i ejs z ą o fertę nie zalega z opłacan i e m na l eżności z tyt ułu zobowiąza ń poda tkowych;
5) oferent składający nini
ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytu ł u składek na ubezpieczenia spo ł eczne.
3)

POLSKI ZW IĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Zoaqd Rodzinnego Ogrodu Dziolkowego

KU

'·Jutrzenka '·

w Lubsku
ul. Dojazdowa

~.O.D
." n.;W1TRZ.:-'l<A.'
SEI<R ,RZ

oś"iiI,jCZl,ńwoli w imieniu
oferenta)

(I

r.'7.

rui( wsk!

Data 2018.06.18 ..

Za ł a c z nik :

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałe m kopia aktua lnego wyciągu z innego rejes tru lub ewidencji.

J)

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

oJ

IW

przypadku wspa rcia realizacji zadania publicznego.

2

