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3. Rodzaj zadania publicznego')

4. Tytuł zadania publicznego

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest olerta

2. Tryb, w którym złożono ofertę

S. Termin realizacji zadania publicznegol) Data
rozpoczęcia

28.05.2018r. Data 12.06.2018 r.
zakończenia

II. Dane olerenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji Ueżeli jest inny od adresu siedzib
SToWARZVSZENIEPRZYJAZNYOSTOJ6w - WPIS W EW. STOWARZYSZEŃZW. POD POZ. NR.30
REGON 368619088
OSTOJ6W 16,26-130 SUCHEONI6w ( DO KORESPONDENOI-OSTOJ6W 212, 26-130 SUCHEONI6W)
Nr konta 33 85200007200100028860 0001
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w

Małgorzata Stępień - prezes Stowarzyszenia. lam Ostojów 212tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

telefon 661202 403
e mail: przyjazny.ostojow@qmail.com

numer telefonu, adres poczty elektronianej. stem_Ol@02.pl
numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szuególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
naszym środowisku wiejskim istnieją ograniczone możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach życi

kulturalnego i rekreacyjnego. Nasze przedsięwzięcie wskazuje alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

być może zachęci to innych do działania i podejmowania kolejnych inicjatyw.

Projekt ma na celu pobudzenie aktywności społecznej różnych grup wiekowych i zachęcenie do włączenia się

ktywne działania i organizację czasu wolnego na rzecz mieszkańców Ostojowa i Gminy Suchedniów. Jego cele

-est podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez wspólne przygotowywanie i organizację impre

kulturalnych, rekreacyjnych oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Udział społeczności lokalnej w teg

pu imprezach przyczyni się do zintegrowania społeczeństwa, pogłębienia więzi międzyludzkich i rozbudz

potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu. W najbliższym czasie tj. 10.06.2018 mamy zaplanowany pikni

rodzinny przy muzyce retro do którego przygotowania zaangażujemy mieszkańców. Na imprezie zaprezentujem

l IRodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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nowo powstałe grupy, zorganizujemy zabawy dla dzieci , przygotujemy poczęstunek. Głównym punkte

programu będzie premierowy występ artystyczny zespołu muzyczno - śpiewaczego powstałego prz

towarzyszeniu Przyjazny Ostojów. Udało nam się zainteresować i zaangażować w działanie mieszkańców

różnych grup wiekowych,którzy chętnie biorą udział w przygotowaniach i przedstawieniach. Mamy jedna

problem z zapewnieniem odpowiedniej oprawy muzycznej a jest to niezbędne do właściwego przygotowania

przedstawienia spektakli jak również koncertów muzycznych. Część rekwizytów przygotowujemy i kupujemy w

łasnym zakresie, również korzystamy z własnego sprzętu muzycznego . Jednak występy przeniesione n

iększą przestrzeń i większą publiczność wymagają odpowiedniego nagłośnienia.

by realizować nasze pasje, zainteresowania i podjąć działania na rzecz naszej lokalnej społeczności niezbędn

'est doposażenie naszego stowarzyszenia w odpowiednie nagłośnienie. W tym celu, w ramach projekt

mierzamy zakupić wzmacniacz, mikser muzyczny i mikrofony ze statywami. Sprzęt ten jest niezbędny d

przygotowania i zaprezentowania części artystycznej podczas pikniku rodzinnego przy muzyce retro, a

przyszłości kolejnych imprez, zwłaszcza, gdyż zamierzamy rozwijać powstałe grupy i prezentować się nie tylk

śród lokalnej społeczności, ale również na cyklicznych imprezach na terenie gminy i powiatu.

między innymi pierwsze kroki w kierunku przygotowania spektaklu i koncertu z okazji rocznicy odzyskani

niepodległości w miesiącu listopadzie.

akupiony sprzęt pozwoli zintegrować społeczność lokalną poprzez wspólne muzykowanie , zachęcić d

podejmowania wspólnych inicjatyw , powiększyć grupę zaangażowanych mieszkańców. Nasza propozycj

skazuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu, propagujemy aktywny wypoczynek w gronie przyjaźni

nastawionych ludzi. Udział w festynie pozwoli rozwijać wśród mieszkańców potrzebę poczucia wspólnoty

nauczy pozytywnego nastawienia do otaczającej rzeczywistości .

szystkie zadania zostaną zrealizowane przez członów stowarzyszenia oraz mieszkańców .

• lakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

czultaty twarde:

doposażenie w sprz~t nagłaśniający grupy teatralnej oraz zespołu muzyczno - śpiewaczego przy Stowarzyszeni

l"Z)jazny Ostojów: zakup wzmacniacza, miksera muzycznego i mikrofonu ze statywami.

czultaty mi~kkic:

zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez muzyk~ i teatr,
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powiększenie grupy zaangażowanych mieszkańców,

stworzenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

"propagowanie akty,mego wypoczynku w gronie prz~jażnie nastawionych ludzi.

Jdział w fest~nie pozwoli rozwijać wśród mieszkańców potrzeby poczucia wspólnoty , nauczy po~1ywnego

lastawienia do otaczającej rzec~"\\istości.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadkuwiększej liczbykosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Kosztcalkowity do poniesienia do poniesienia
(zl) z wnioskowanej ze środków

dotacji" finansowych
(zl) własnych, środków

lp. pochodzących z
innych źródeł,

wkladu osobowego
lub rzeczowego")

(zł)

1
zakup wzmamiac:z.a dźwięku 1200,00 500,00 700,00

2
zakup mikrofonów ze statywami 139,00 139,00

Kosztyogólem: 1339,00 500,00 839,00

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności 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 należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent.'oferenci. składający niniejszą ofertę nie zalega Hą)"'zalega (-ją)" z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne .

..............................................-G~ e:t.~~\\\\Ó~........................................................'v.~&(1-JO'!'o \e"

.....................................................S~\-0-.,.(\ () std'
(podpis osoby upoważnionej \''(1- r~ot
lub podpisy osób upowilznionvch .••.•olgO
do składania oświadczen woli w imieniu ofPł'enta)

Data ..9.$..9..5.:..~~.91.Jl.. .

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

II Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4 lW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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