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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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

Gmina Jarocin

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) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

4. Tytuł zadania publicznego Postaw na rodzinę

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-08-13 Data

zakończenia 2018-09-15

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Szkole " Żak" z siedzibą w Prusach ,Prusy 52 , 63-230 Witaszyce
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000192475
adres siedziby: Prusy 52, 63-230 Prusy, poczta: Witaszyce

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: spniepubliczna_prusy@wp.pl, telefon: 627401127, numer
faksu: brak, strona internetowa: www.szkolaprusy.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marcin Frąszczak, adres e-mail: szkolaprusy@gmail.com, telefon:
600577106, numer faksu: brak

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W bieżącym roku Sołectwo Prusy-Roszkówko będzie gospodarzem Dożynek Gminnych , które odbędą się w dniu 26
sierpnia na terenie boiska przy Zespole Szkół w Prusach. Stowarzyszenie włączy się aktywnie w przygotowanie i obsługę
dożynek poprzez:
a) przygotowanie części artystycznej przez uczniów Zespołu Szkół,
b) zorganizowanie gier i zabaw animatorskich,
c) zapewnienie fotobudki,
d) zorganizowanie zajęć plastycznych na temat pracy rolników oraz bezpiecznego lata na wsi,
e) realizację działań z zakresu profilaktyki: zacieśnianie więzi rodzinnych - Podstaw na rodzinę.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem realizacji zadania ,, Postaw na rodzinę " jest promowanie wartości rodzinnych i podkreślenie ważności
rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień
Do pozostałych należą :
- zapoznanie młodego pokolenia z tradycją ludową, obrzędami i zwyczajami dożynkowymi,
- integracja rodzin oraz grup mieszkańców wsi,
- wdrażanie do aktywnego wypoczynku,
- okazja do kontaktu z kulturą poprzez występy artystyczne zaproszonych zespołów.

Miejsce realizacji zadania
Boisko szkolne przy Zespole Szkól w Prusach
Prusy 52
63-230 Witaszyce

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Jarocin oraz goście spoza gminy uczestniczący w dożynkach.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nauczyciele Zespołu Szkól w Prusach.
Udostępnienie boiska oraz wyznaczonych pomieszczeń szkoły.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Rozpowszechnienie kultywowania obchodów dożynek i podkreślenie ciężkiej pracy rolników.
2. Ciekawe i efektywne spędzanie czasu z najbliższymi.
3. Uzmysłowienie, że dobre relacje z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami są siłą do pokonywania trudności życiowych.
4. Upowszechnienie rodzinnych zabaw i wspólnego biesiadowania.
4. Wzbogacenie oferty dożynkowej, a tym samym pomoc organizatorom w przygotowaniu i obsłudze dożynek.
5. Okazja do nawiązania przyjaznych stosunków mieszkańców gminy.

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 dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Wynajęcie okolicznościowej
fotobudki 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

2 Zabawy animacyjne 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3 Materiały plastyczne, artykuły
papiernicze, gry, sprzęt sportowy. 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen 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)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (fakultatywny - niezłożony)
2. Statut (fakultatywny - niezłożony)

1) 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.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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