
14 kwietnia 2016r. ( poz. 570)
Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PO U CZEN IE co do sposobu w ypełn iania  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: „pobicranic*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Siennica

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 publicznego11

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Wspieranie kultury polskiej.

4. Tytuł zadania publicznego Organizacja II Siennickiego Koncertu Pieśni Patriotycznych z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

5. Termin realizacji zadania publicznego* 21 Data
rozpoczęcia

15-10-2018 Data
zakończenia

15-11-2018

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 Przyjaciół Ziemi Siennickiej
numer KRS: 0000653066
Adres siedziby: Siennica, ul. Ogrodowa 28

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do Sylwia Chądzyńska -  wiceprezes zarządu -  tel. 691 600 515
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Beata Królak -  skarbnik zarządu -  tel. 605 350 636 
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________

Cele realizacji zadania: planowane zadanie polega na zorganizowaniu II Siennickiego Koncertu Pieśni

Patriotycznych z okazji 100 lat Niepodległości Polski. Koncert będzie miał na celu uczczenie 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie Koncertu przewidziany jest występ chóru, co wpłynie na 

upowszechnienie pieśni o tematyce patriotycznej wśród mieszkańców gminy Siennica. Zaplanowane jest również 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, co przyczyni się do kształtowania aktywnej postawy obywatelskiej i

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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Siennica przeprowadzony będzie konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej. Celami tego konkursu są :

- propagowanie kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży,

- promocja polskiej poezji wśród uczniów szkół oraz wśród lokalnej społeczności,

- promocja młodych talentów i lokalnych wykonawców,

- rozwijanie talentów recytatorskich i estradowych,

- kształtowanie umiejętności autoprezentacji i występowania na scenie przed szeroką publicznością,

- kształtowanie umiejętności walki ze stresem,

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

- wzbogacenie oferty kulturalnej dla lokalnej społeczności.

W czasie Koncertu wyświetlona zostanie prezentacja multimedialna na temat niepodległości Polski, co przyczyni 

się do wzrostu świadomości obywatelskiej i historycznej wśród mieszkańców gminy Siennica. Wyświetlona będzie 

fotorelacja oraz przygotowana będzie wystawka zdjęć na tablicach korkowych. W ten sposób przedstawimy 

różne działania podjęte w celu uczczenia roku niepodległości w naszej gminie. Celem fotorelacji i wystawki będzie 

promowanie aktywnego udziału mieszkańców gminy Siennica w różnorodnych inicjatywach podejmowanych 

przez lokalne podmioty.

Miejsce realizacji zadania: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Siennicy.

Odbiorcy zadania: zadanie przeznaczone jest dla mieszkańców gminy Siennica. Szacunkowa ilość uczestników 

wynosi 250 osób.

Przewidywany wkład rzeczowy: do realizacji zadania niezbędny jest następujący wkład rzeczowy: projektor 

multimedialny do wyświetlenia prezentacji multimedialnej oraz fotorelacji, tablice korkowe i sztalugi do 

wyeksponowania zdjęć, laminator do laminowania zdjęć na wystawkę.

Przewidywany wkład osobowy: do realizacji zadania zaangażowane będą nieodpłatnie następujące osoby:

- członkowie Międzypokoleniowego Chóru Kameralnego Kanon;

- dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Siennica;

- dzieci ze Szkoły Podstawowej z Siennicy;

- członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej.

Organizacja zadania opiera się na społecznej pracy członków Stowarzyszenia. Praca własna członków 

Stowarzyszenia obejmuje: przygotowanie prezentacji multimedialnej, fotorelacji i wystawki zdjęć, opracowanie 

dokumentacji (zaproszenia, plakaty, regulamin konkursu recytatorskiego), przygotowanie organizacyjne, 

czynności organizacyjno-porządkowe i obsługa techniczna, zapewnienie posiłku i ciepłych napojów. Wkład 

osobowy został oszacowany na 1013,20 zł (40 godzin * stawka godzinowa 25,33 zł [przeciętna stawka godzinowa 

w III kwartale 2017 na podstawie danych z GUS]).

2



- zorganizowanie i przeprowadzenie II Siennickiego Koncertu Pieśni Patriotycznych;

- udział 250 uczestników w Koncercie;

- rozdanie uczestnikom Koncertu okolicznościowych kotylionów;

- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół z terenu gminy Siennica;

- wręczenie nagród rzeczowych uczestnikom konkursu recytatorskiego;

- wręczenie upominków dzieciom i artystom występującym podczas Koncertu;

- wyświetlenie prezentacji multimedialnej na temat niepodległości Polski;

- wyświetlenie fotorelacji obrazującej rok niepodległości w naszej gminie;

- przygotowanie, laminowanie i wyeksponowanie zdjęć obrazujących rok niepodległości w naszej gminie w formie 

wystawki na tablicach korkowych;

- wydanie posiłku dla uczestników koncertu;

- zorganizowanie kawiarenki dla uczestników koncertu;

- upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

- wzrost świadomości obywatelskiej i patriotycznej mieszkańców gminy.

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

Lp.

Rodzaj kosztu

S: |

V : ■'

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31 
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł)
1

Zakup projektora multimedialnego 1460 1460 0

2 Zakup tablic korkowych ze stojakami do prezentacji 
okolicznościowych zdjęć

360 360 0

3 Laminator 142 142 0

4 Poczęstunek dla uczestników koncertu 1050 1050 0

5

Nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w 
konkursie oraz upominki dla artystów i dzieci 
występujących

820 820 0

6
Zakup okolicznościowych kotylionów 530 530 0

/: ;;;•;/ ■ .. 
7

Koszty biurowe (dyplomy, zaproszenia, koperty, 
papier)

120 120 0

8
Koszty obsługi bankowej 18 18 0

9
Praca własna członków Stowarzyszenia: przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, fotorelacji i wystawki zdjęć, 
opracowanie dokumentacji (zaproszenia, plakaty,

1013,20 0 1013,20

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

Koszty ogółem: 5513,20 4500 1013,20

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobicronio*/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)*/zalcga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega-( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

W iceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej

Sylwia Ćhądzynska
Stowarzyszei.

Ska bnik Zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej
05-332 Siennica, ul. Ogrodowa 28 

KRS 0000&53066
NIP 8222356150, REGON 366093104 

tel. 509 610 109, 533 175 210

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

Data 2<<.

Zgłąęznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -  potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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