POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertą 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. Podstaw ow e inform acje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznego11

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2'

Powiat Mielecki
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównanie szans dzieci i rodzin w
trudnej sytuacji życiowej: c)Udział w festiwalach, przeglądach i konkursach
oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych.
98. rocznica Święta Policji z udziałem Polskiego Oficera z czasów II RP.
Data
rozpoczęcia

22.06.2017

Data
zakończenia

31.08.2017

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 Kawalerii Konnej w Dobryninie im. 5 Pułku Strzelców Konnych
KRS0000465040, NIP 8172174210
39-322 Rzemień, Dobrynin 28
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

Email: ......................................................................
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 1919r. kiedy kształtowała się II Rzeczpospolita Polska powołano Polską Policję Państwową. W 1995r, Sejm RP
ustanowił dzień 24 lipca dniem Święta Policji. Rok 2017 to 98 rocznica jej powstania. Również w Mielcu Policja
będzie obchodzić uroczyście to święto, w którym swój udział chce zaznaczyć nasze Stowarzyszenie. Uroczystość
będzie miała charakter Powiatowy. Grupą odbiorców tej uroczystości będą mieszkańcy z powiatu mieleckiego.
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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Świętowanie ważnych rocznic narodowych jest dla społeczeństwa, a w szczególności dla dzieci i młodzieży wielką
lekcją wychowania patriotycznego. Stąd też Stowarzyszenie wychodząc na przeciw wyzwaniu swojej działalności
statutowej postanowiło uświetnić to święto poprzez nawiązanie do tradycji z przed 98 lat, które polegałoby na
zaprezentowaniu, podczas tego święta postać Oficera Policji w mundurze z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej
poruszającego się konno.
Największym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest odtworzenie i wykonanie munduru
oficera Państwowej Policji z okresu II RP. Stowarzyszenie odtworzyłoby taki mundur od podstaw w oparciu o
rozporządzenia i regulaminy z tego okresu. Zadanie to powierzone zostało naszemu członkowi, który ponad 20 lat
pracuje zawodowo w Policji, z zamiłowania interesuje się historią policji szczególnie z okresu II RP. Jego
nieodpłatnie poświęcony czas przewidujemy w granicach 40 godzin. Nie jest to łatwe, gdyż mundur ten należy
do rzadkości, a poszczególne elementy są trudne do wykonania. Dodatkowym zadaniem byłoby wynajęcie i
transport konia wierzchowego z oficerskim rzędem kawaleryjskim. Byłby to koszt finansowy poniesiony ze
środków Stowarzyszenia. Kolejnym kosztem udziału w tej uroczystości będzie nieodpłatna praca kolejnego
członka Stowarzyszenia jako luzaka zabezpieczającego udział konia wierzchowego. Czas pracy przewidywany dla
luzaka wynosi około 3 godzin.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Świętowanie ważnych rocznic narodowych oraz nawiązywanie do tradycji, do których Stowarzyszenie nawiązuje
poprzez swoją działalność statutową podczas różnych takich uroczystości, to wielkie lekcje wychowania
patriotycznego, z których korzystają zwłaszcza dzieci i młodzież. Pozornie tylko pozostają oni biernym
obserwatorem, bo w rzeczywistości treści związane z uroczystościami patriotycznymi są przyswajane przez nie
spontanicznie i zaowocują w swoim czasie. Stworzona postać Oficera Policji należy do rzadkości, a na terenie
powiatu mieleckiego jest to pierwsza taka inicjatywa. Będzie ona również w przyszłości służyła do propagowania
postaw patriotycznych na organizowanych przez Stowarzyszenie lekcjach historii w szkołach podstawowych i
średnich na terenie powiatu mieleckiego. Poprzez takie działania w dzieciach oraz młodzieży budzić będzie się
poczucie dumy i chęć naśladowania ojczystych bohaterów i odnajdowanie swojego miejsca w służbie Ojczyzny.
IV. Szacunkow a kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji31
(zł)

Lp.

Przygotowanie projektu
Państwowej II RP

munduru

Oficera

Policji

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego41
(zł)
1200,00

1200,00

Usługa szycia butów oficerskich na miarę

2583,00

2100,00

Usługa krawiecka szycia munduru wyjściowego na
miarę

3030,00

3030,00

Koszty wypożyczenia i transportu konia na uroczystość

390,00

583,00

390,00

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

7203,00

5100,00

2173,00

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobie ra nie*/niepobiera nie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferef>6i* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/za4ega-(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-j ą)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
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Pn.w.tl. Betlej.

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

Data

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

potwierdzona za zgodność
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