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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*/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

3. Rodzaj zadania publicznego1*
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej

4. Tytuł zadania publicznego POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 1 OAZOWEJ

5. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 23.06.2017 Data 31.07.2017 
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 „JAŚLANY", STOWARZYSZENIE, KRS 0000300665, JAŚLANY 395 39-332 TUSZÓW NARODOWY,

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

RUP ANDRZEJ -TEL. ....................
NR KONTA BANKOWEGO: .... ..................................................... 
BANK PEKAO SA

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_________

Występ dzieci i młodzieży z powiatu mieleckiego, zaprezentowanie ich umiejętności muzycznych

i wokalnych. Wyłonienie najlepszych uczestników przez jury.

Danie uczestnikom możliwości wykazania się wśród całej społeczności powiatu mieleckiego. Nabieranie 

doświadczenia przez dzieci i młodzież podczas publicznych wystąpień. Propagowanie zdrowej rywalizacji i walki

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.

2* Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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ze stresem.

Podstawowym celem naszego zadania jest zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu. Uważamy, że 

zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej i Oazowej pozytywnie wpłynie na relacje naszej 

społeczności, a przede wszystkim zbliży we wspólnym działaniu dzieci i młodzieży z powiatu mieleckiego. 

W ramach zadania zaprezentowane będzie dziedzictwo kulturowe -  występ kapeli ludowej i dziecięco -  

młodzieżowego zespołu działającego przy stowarzyszeniu. Będzie to okazją do zaprezentowania dzieci i młodzieży 

uzdolnionych muzycznie i wokalnie oraz do wzajemnego poznania i wspólnej zabawy.

Jaślany, gmina Tuszów Narodowy, wzgórze Św. Anny, u stóp którego został wykonany amfiteatr 
w stylu ludowym.

Dzieci i młodzież z gmin powiatu mieleckiego takich jak: gmina Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, 

Gawłuszowice, Borowa, Mielec.

Stowarzyszenie posiada własną kapelę ludową i dziecięco -  młodzieżowy zespół wokalno -  instrumentalny. 

Wolontariusze, którzy pomagali przy organizowaniu podobnych imprez.

Instrumenty muzyczne, stroje ludowe.

Miejsce w pełni przystosowane do zrealizowania danego zadania (amfiteatr wraz z miejscem przeznaczonym dla 
widowni wyposażonym w ławki).

Przegląd będą wspierać Koordynator (10 godzin -  stawka 20zł/h) oraz dwóch wolontariuszy (lOgodzin -  stawka 
15zl/h). Całkowity koszt 500zl.

Rozliczeniem projektu zajmie się księgowy (7 godzin -  stawka 50zł/h). Koszt pracy księgowego 350zł.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Integracja dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego.

Ukazanie młodych talentów -  dzieci uzdolnionych wokalnie i muzycznie. 

Wzbogacenie oferty imprez o znaczeniu muzyczno -  artystycznym. 

Rozwijanie pasji i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży.
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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 

dotacji3’
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł)
1

N a g r o d y  d la  u c z e s tn ik ó w 3 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0

2 K o o rd y n a to r  i w o lo n ta r iu s z e 5 0 0 0 5 0 0

3 K s ię g o w y 3 5 0 0 3 5 0

Koszty ogółem: 4 0 5 0 3 0 0 0 1 0 5 0

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 (-ją)*/zaleg3 (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

i.A .Ł .J ...

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

Data ... 2L.-...QS....lQAI

r ) li rW m
.... i

Stowarzyszenie "JASLANY
39-332 TUSZÓW NARODOWY, Jaślany 395 
NIP 8172074060 Regon 180311766 
tel. 017 581 75 24, kom. 695 994 919

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.

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