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POUCZEN|E co do sposobu wypełniania ofertv: 
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ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.

1aznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedŹ, pozostawiając
p rawi dłową. P rzykła d :,,peŁłe+a+łel/n i epo b ie ra n ie * "'

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. organ ad:ńinistracii publicznei,
do któreeo adresowana iest oferta

Urząd Miejski Boguchwała 36_040 Boguchwała ul. Tkaczowa 143

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy zdniaŻ4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol)
Kultywowanie tradycji związanych z wigilią wśród społeczeństwa gminy
Boguchwała.

4. Tytuł zadania publicznego ,, Gminne Spotkanie Wigilijne"

5. Termin realizacji zadania publicznego') Data
rozpoczęcla

5.IŻ.Ż01'6r Data
zakończenia

Ż1'.1'Ż'201'6r

ll. Dane oferenta (-ów)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

''Stowarzyszenie Kultury rradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń"z siedzibą w Zgłobniu
Forma prawna Stowarzyszenie data wpisu 5.03.201-0r
KRS 0000350582 Regon 180543666 NIP 5170319499
Adres 36-04 6 Zgłobień 77

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe,
W tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących ofeńy
{np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

oferent zadania ''Stowarzyszenie Kultury ,Tradycji i Nowoczesności
Wielu Pokoleń"z siedzibą w Zgłobniu
RACHUNEK BANKOWY 0191,63 0009 20010008 1096 0001
Osoby u powazn io ne do reprezentowa nia oferenta
Barbara Jacek - Prezes
Byjoś Renata W-ce prezes

Kot Małgorzata - Członek

1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego

odbiorców zadania oraz orzewidvwanaso do wvkorzvstania wkładu osoboweEo lub

l ) Rodza'1 zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Ż) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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ponowany projekt przewiduje zorganizowanie jednodniowego spotkania P.n." Gminne spotkanie wigilijne

rodku Kultury w Zgłobniu w niedzielę 18 grudnia20'J'6r o godz 1'6.00' Będzie to 13 edycja takiego spotkania.

lizując powyzsze przedsięwzięcie umożliwimy spotkanie się mieszkańców gminy, którzy złożą sobie życzeni

mią się opłatkiem wysłuchają kolęd i pastorałek. Dla niektórych mieszkańców zwłaszcza tych samotn

ie to przedsmak zbliżających się Świąt Bozego Narodzenia. Umozliwi to spotkanie się mieszkańców gminy

ładzami samorządowymi. Spotkanie ma pokazać zwłaszcza młodemu pokoleniu jak wazna jest tradycja związa

obrzędem

arodzeniowym, opłatkiem oraz potraWami które powinny znaleźć się na stole wigilijnym. Atmosfery dopełn

koncert w wykonaniu chóru , zespołów ludowych oraz degustacja potraw i ciasta przygotowanego prze

Stowarzyszenie. Realizacją zajmą się członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze przygotowując tradycyj

potrawy.

ie się kiermasz ozdób i ciasta świątecznego.

2. Zakladane,aezultaty realizacji zadania p'ub,licznego

zymywa nie zwy czajow wigi lij nych

aryzaĄa rodzimych kolęd i pastorałek

ntegracja różnych grup pokoleniowych

zywrócenie dawnych zwyczajów wigilijnych

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania

kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosatu
Kośtt ĆałkowĘ

{zł}

do pooiesienia
z wnioskowanej

dotac;i)
,' 1z!)

d,o poniesienia '
ze środków
finansowyćh '

własnych;lśrodków
pochodiaiich 

,

z lnnictr źiód.eł,
wkładu osobowego

lub rzeczowego)
{zł} '

1 Mate,riały do dekoracji sali 800,00 800.00

z
Występ zespołu ludowego i obs{uga

nasłośnienia
1,500,,0,0 1.500.00

3 obsłUga ksiegowa 600,.00 600.00



l...$tr,,ltl'

I

Y
:,i:;ib$xiąą

.s0tli 0.rgodi.::::::i:l

Y$s1$.q 
j:iiaa;a.ii11i'ii.i;;iiiiii

,,,, r_......,,rr...1r..,r4.:.r.;.:4..,.,::t:rt:::,,:i

tr'.r::..:irrt,t,,r-:,.:r:ir.;t::;r:' i:;.:ir.,ri:rr.r:ri.

r.r..r,i,....i:.rri,rr r,: : ijl.:i.iil:l::tt:lirttlUl l.l

,86S;.S0;,t:l:.::lltt,:..,:r,,,:,,,,
...]'': 1..:::...::...::::]:::j:]:::]]]1.|.'...]...i

,r .:r, r'r. ,lr: .:::. rr ' :'ri.j i :::.r:rirr;:r:::1,::,:, ,,r:l l

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) oferentx/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

!...:....p-*(/.źu
....-..ś':OŁ'Frces

,,stowa#&ysteia1e K'u_ltł*1y,'!'radyc.jl

; Ń;;;"'ności Wielu Fokoień"

z Sicdziilą w ZgłtlbrriLr

NIP: 517-031-94-99
REGON: 

.180543666

o^t^ ..( !.:..{!. :.... 2,o.ł.8. ł..

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń wo|i

w imieniu oferenta)

Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest

innego rejestru lub ewidencji.
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zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z


