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Ogłoszenie

Lipnik, dnia 08.05.2018r.

Stowarzyszenie Razem Dla Leszczkowa złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację
zadania publicznego z zakresu wspierania aktywności sportowej młodzieży pn.: "Siatkówka to jest
to co lubimy"

Uznając celowość realizacji zadaia publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ustA
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące
złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj.do 15.05.2018 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20

27-540 Lipnik

e-mail: ug@lipnik.pl

W~'znaezon\' do pełnienia
funkcji \\" '1. Gminy Lip

mailto:ug@lipnik.pl


Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
z dnia (poz )

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ••pobieranie*jniepobieranie •.••oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: ,,138BieFaAie*/niepobieranie •••.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administraql publicznej. Gmina lipnik
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złoźono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariade

3. Rodzaj zadania publicznego» Zadanie z zakresu wspierania aktywnośd sportowej młodzieży

4. Tytuł zadania publicznego Siatkówkato jest to co lubimy

5. Termin realizacji zadania publicznego2} Data . 12o.0s.2018 I Data. . 119.08.2018
rozpoczęaa zakonczenla

II. Dane oferenta (-<iw)

l. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidenql, adres siedziby oraz
adres do korespondenql Oeieli jest inny od adresu siedn1Jy)

Stowarzyszenie Razem dla leszczkowa
Stowarzyszenie
KRS0000549648
leszczków 52
27-545Włostów
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, Osoba do kontaktu. Kaczmarska Katarzyna
w tym dane osób upoważnionych do Tel724118167
składania wyjaśnień dotyczących oferty lilipjulka@wp.pl
(np_numer tełefonu, adres poczty elektroniczne1
nu~ faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

L Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w sza.ególnośd celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Proponowane zadanie dotyczy wsparcia projektu pl. Siatkówka To jest co lubimy. Projekt jest realizowany prze

Stowarzyszenie Razem dla leszczkowa. Głównymi odbiorcami i realizatorami projektu jest młodzież w wieku od 1~

~o 19 lat z terenu Gminy lip nik. Tematem projektu jest siatkówka. W ramach projektu zorganizowane zostaniE

dwa turnieje gry w siatkówkę. wyjazd na mecz siatkarski oraz budowa boiska plenerowego w leszczkowie do gry '"

1 ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie.

) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy nii 90 dni.
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iatkówkę. Pomysłodawcą i realizatorem działań jest młodzież. za organizacje i przebieg projekt,

)dpowiedzialne jest Stowarzyszenie Razem Dla leszczkowa, które na ten cel pozyskała środki z programu "Równa

zanse" realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

2. zakładane rezultaty realizaql zadania publicmego

~większenie aktywności społecznej młodzieży. Zwiększenie umiejętności takich jak: praca w grupie, planowanie

~ziałań, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przez młodzież realizującą projekt. Propagowanie

~drowego i aktywnego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych. Zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla

~ieszkańców gminy lipnik.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia
ze środków

do poniesienia
finansowych

Koszt całkowity z wnioskowanej
własnych, środków

lp. Rodzaj kosztu
(zł) dotacj;') pochodzących

(zł)
z innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego 41

(zł)

"""'-' ;- boiska do ...- w 5334.30 zooo 1334.30
1 Leszakowie

2
Wyjazd edukacyjny 1000 o 1000

Organizacja turniejów siatka~ 1600 O 1600
3

Promocja projektu llOO O llOO
4

Koszty ogółem: 9134.3 2000 7134.3

OSwiadczam(.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*joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*jzalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega {-ją)*jzalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

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

4 IW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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l is osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w Imieniu oferenta)
Data ..ć2.4..aS ..r2.Q1.~ .

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