UPROSZCZONA 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.: „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

Prezydent Miasta Zielona Góra

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 publicznego

KULTURA: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

1)

4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego

Z historią i pieśnią patriotyczną na ty
2)

Data
rozpoczęcia

26.04.2018

Data
zakończenia

26.07.2018

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)
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 13.02.1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej; Dekret
Powołania Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z 27.11.1994 r. przez Biskupa ZielonogórskoGorzowskiego. NIP: 929-16-70-660;
nr REGON: 971197189
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
65-329 Zielona Góra

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)

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
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej od lat podejmuje wiele inicjatyw celem propagowania
wartości patriotycznych. Wśród nich podejmuje się miedzy innymi: realizacji konkursów historycznopatriotycznych, przeglądów pieśni, konferencji i koncertów. Konkurs wiedzy patriotycznej „Ojczyzno Ma”, składa
się z dwóch etapów. W ramach zadania zrealizowany zostanie I etap, w którym uczestniczy około 300 uczniów.
Na potrzeby konkursu i wielu organizowanych uroczystości z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości w tym
planowanego przeglądu pieśni patriotycznych, wydany zostanie kolejny nakład Śpiewnika Patriotycznego.
Wydarzenia ubogacą podejmowane inicjatywy w przestrzeni społeczności naszego miasta. Podkreślą piękno
dorobku kultury naszego miasta i kraju, ukazując je szczególnie kolejnemu młodemu pokoleniu Polaków.
Patriotyczne śpiewanie ma na celu rozbudzanie ducha patriotyzmu oraz możliwość zaprezentowania dorobku,
talentu i zdolności wokalno-instrumentalnych szerszej publiczności.

________________________________

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.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Podejmowane inicjatywy (konkursy) zwiększą zakres posiadanej wiedzy młodych ludzi oraz ubogacą
przeżywanie wydarzeń w 100 lecie odzyskania Niepodległości w naszym mieście.
Wydanie śpiewnika pieśni patriotycznych znacznie ułatwi propagowanie tego rodzaju pieśni w kręgu naszego
miasta a jednocześnie pozwoli na szersze poznanie i zrozumienie niełatwych losów naszego narodu,
szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

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

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
3)
dotacji
(zł)

Druk dyplomów
Nagrody
Obsługa pocztowa (znaczki)
Banery
Statuetki
Druk śpiewnika

300,00
1 400,00
400,00
1 500,00
2 300,00
5 500,00

200,00
1 200,00
300,00
1 200,00
2 100,00
5 000,00

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
4)
lub rzeczowego
(zł)
100,00
200,00
100,00
300,00
200,00
500,00

11 400,00

10 000,00

1 400,00

Koszty ogółem:

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)*/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 ..............................................

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)
4)

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

