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

Z a łą czn ik  nr 1m -07- 1 3
/ł/Mj/ĆcK B.M.I

UPROSZĆZÓN/y 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.: „póbieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

POWIAT MIELECKI

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie
Rozwijanie kultury muzycznej, organizowanie wypoczynku dzieci 
i młodzieży, nagrodzenie artystów amatorów -§13 pkt. 1,8 i 9 Statutu

3. Rodzaj zadania publicznego11

4. Tytuł zadania publicznego ORKIESTRA DĘTA DOBRYNIN POZNAJE KULTURĘ KRAJÓW BAŁKAŃSKICH

5. Termin realizacji zadania publicznego* 21 Data 13.08.2017 Data 20.08.2017 
rozpoczęcia zakończenia

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)
Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta OSP Dobrynin"
Forma prawna: stowarzyszenie 
Nr KRS: 0000022868 
Dobrynin 
39-322 Rzemień
(adres do korespondencji- Rzemień 49)

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)
Nr konta bankowego

Maria Sukiennik
tel.. .........................
e-mail: .............................................
nr faksu:. ..........................
www.dobrynin.pl
nr konta bankowego: ..........................................................

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego________

W dniach od 14 do 18 sierpnia 2017 roku Orkiestra Dęta Dobrynin wraz z grupą taneczną MAŻORET

weźmie udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w Macedonii.

Celem niniejszego zadania jest prezentacja umiejętności i uzdolnień artystów amatorów na scenie

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 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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międzynarodowej oraz stworzenie możliwości porównania dorobku polskiej kultury narodowej z inną, 

zapewne odmienną kulturą krajów Bałkańskich; działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społecznościami, a także nagrodzenie artystów amatorów poprzez 

umożliwienie im poznania kultur krajów Bałkańskich w okresie wakacyjnym, w tym również 

zorganizowanie aktywnego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem starszych. 

Uzasadnienie realizacji zadania:

W drodze na festiwal oraz podczas pobytu zaplanowano zwiedzenie kilku miast celem poznania dorobku 

kulturalnego wybranych miast Bośni i Hercegowiny ( Mostar i Medżugorie) oraz Macedonii (Ochrid 

i Skopje).

W grupie wyjeżdżających 56 osób wraz z kierowcami będzie 28 niepełnoletnich (muzyków i mażretek). 

Pracując aktywnie przez całe lata Stowarzyszenie jeden raz w każdym roku planuje uczestnictwo Orkiestry 

w Festiwalach Międzynarodowych - corocznie w innym kraju, wybierając spośród otrzymywanych 

zaproszeń.

W tym roku Orkiestra zaprezentuje kulturę muzyczno-taneczną naszego regionu w Macedonii.

Zadanie adresowane jest bezpośrednio do uczestników wyjazdu, głównie artystów amatorów, wywodzących 

się zwłaszcza z obszarów wiejskich o ograniczonym dostępie do dóbr kultury oraz o ograniczonych 

środkach finansowych rodzin. Wyjazd pragniemy zrealizować, łącząc pożyteczne z przyjemnym, aby 

również stworzyć szansę na kilkudniowe pracowite i radosne wakacje. Poprzez zorganizowanie w czasie 

wolnym zwiedzania kilku miejscowości krajów Bałkańskich przybliżymy uczestnikom obraz kultury innych 

narodowości oraz stworzymy możliwość poznania elementów innych kultur i obyczajów.

Cała organizacja wyjazdu prowadzona jest nieodpłatnie. Również opiekunowie i obsługa nagrań filmowych i 

zdjęć tworzących archiwalne wspomnienia dla uczestników i kolejnych pokoleń zostaje wykonana 

nieodpłatnie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Prezentacja własnych umiejętności i uzdolnień Orkiestry i mażoretek podczas Międzynarodowego Festiwalu w 

Macedonii,

2. Poznanie przez uczestników dóbr kultury wybranych miejscowości Krajów Bałkańskich: Mostar, Medżugorie, 

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

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego* 41 

(zł)
1 Usługa przewodnicka (Mostar, Medżugorie, Skopje)- 

160,00 EURO/grupęx4,25 PLN/EURO
680,00 680,00 0,00

2
2 noclegi z wyżywieniem tj.2xl9,OOEUROx54 
osoby(kierowcy gratis)=38 EURO x54osoby 
x4,25PLI\l/EURO

8 721,00 3 320,00 5 401,00

Koszty ogółem: 9 401,00 4 000,00 5 401,00

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieronie-/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym;
4) oferent*/ofcronci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( jq)*/zaloga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( jq)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta)

Data 12.07.2017 r.

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.

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
41W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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