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organizacja pozarządowa Polski Związek EmerWóW,

Rencistów i lnwalidów O/R w Lublińcu ul. Paderewskieg o 7, 42-7O0

Lubliniec, Koło Dobrodzień na podstawie art. 19A Ustawy z dnia 24

kwietnia 2OO3r. lDz,U,z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn, zm./ składa

wniosek dotyczący zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów,

Rencistów i lnwalidów, Koło Dobrodzień z pominięciem otwartego

konkursu ofert realizacji zadania - działalność na rzecz osób w wieku

emerytalnym; organizowanie życia kulturalnego emerytów,

rencistów i inwalidów - zorganizowanie jednodniowej wycieczki do

Uniejowa dla członków PZERil Koła Dobrodzień. lmpreza spełnia
łącznie następujące warunki:

1.Wysokość dofinansowania wynosi - 1.500,00 zł

2.Zadanie publiczne zostanie zrealizowane w terminie

17.10.2016 roku

3. Przekazanie środków finansowych z dotacji na rachunek

bankowy o numerze 30102016640000310201254853

w banku PKO BP SA O/Lubliniec

W załączeniu składamy Uproszczoną ofertę realizacji

zada nia pu blicznego.

podpis osoby upoważnionej

Pz. E. R. iI .

SKARBNlK KOŁA
PoLsil zwlAŻEx

En§rrón R.fulnóv, l furdó.
P.nrcdni.rl. (oi. Dobfućn.ń



Załączniki do rożporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki spolecznej
, dnia,.,,,..,,,.,,...,,,(poz, .,.)

UPRosżczoNA oFERTA REAL|zAcJl ZADANlA PUBLlczNE60

PoUczENlE .o do 3Do3ob0 wvle|nl.nia oferwl
ofertę należy wYpełnlć wylączn i€ w białych pustvch polach, z8odnie z ]nstru kcjami U m]e9czonymi pPy poszcżegó]nvch polach

żażnaQenie gwiazdki, np,: 
"pobielanieł/niepobieranieł" 

o.nacża, że nal€źy skreślić niewlaściwą odpowiedź, pozostawi.ją.
plaWi.'oWą, P?ylład:,,Pob€+dqćvniepobĘranle "',

l. Podstawowe infolmacje o złożonej ofercie

1. or8an admininra.ii pUblicżn€j,
do któr€8o adresow.na j€st ofeńa Gmina Dobrodzień

2. T]ń, !ł któ]Ym złoiono ofuńę Art. 19a Ustawy 2 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
oubli.:żnepo i o wolonlariacie

3. Rodzal zadania publl.znego1) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Tytul zedańia Publldneto
or8aniżowanie ży.ia kulturaln€8o €mer}tóĘrPncistów i inwaiidóW ;

żolpani?owanie iednodniowelwvcieclki do unieiowa,

5. Termln r€alizacji zadania publlczneaoz) Data t2,Lo,201,6 Data 2I.1o.ż076

ll. Dane oferenta (-ów)

lll. zakle§ neażowy zadania publiczneto

1) Rodzaj zadania lawlera 5ię W żakl€sie za.lań ołleślonych w 6ń,4 ustawy z dnia 24 kwletnia 2oo3 l, odziatalności pożytku
publicżne8o i o wolont.riacie,

2 Tennin realizacji z.dania nie moż€ być dtuźgy niż 90 dni,

1

1. Nazwe oferenta ({w), form5 prawna, nu.ner xrajow€€o Rei€stru Ędowego lub innej ewidencji, adrcs sied2ibY olaz
adres do ło.espondencii (ieźelijen inny od adres! §edriby|
PolskiZwiązek Em€rytóW,Rencistów i lnwalidów,lo.ma prawna 5towarzysżenie,KR5-00oo109984 z 5iedz'bą W

Warszawie,ut,A1,]erozolimskie 30, adres do korespondencji i PZERil o/fl W Lublińcu Koło w Doblodzieniu, ul,
Paderew§kie9o7, 42-700Lubliniec
2. lnne dodatkow€ den€ lontaktowe. ur

Ęm dan€ osób uPoważnionych do
składani3 wyjaśni€ń doĘcżący.h ofertY (ńp-

numer t€lefońu, adrc§ poc.ty elektlonic.nej,
numer faku, adres strony internetowej)

osoby upoważnione do reprezentowania oferenta;
a/Danielczuk stefania - Przewodnicząca PzERil Kola w DobrodżieniU
b/elonek Danuta - skarbnik PZERil (ota w Dobrodzieniu, osoba
do skład3nja wyjaśnień dotycżących of€ńy :Jelonek Danuta
.tel.to2862421

1. opis ..dania publictnego pro9orr$ranelo do realitacii w]az re wskazańień, w s.ctąółroś.i celu, ńaei§ca jego

odbiorców zada nie oraz Drr€widvwanelo dowvkorzvstania wkladu o§oboweso lub

danie publiczne polega na ucżestnjctwie członków PZERil Koła Dobrodżień w różnych formach życ

e8o,profilaktycznego poprzeż żoĘaniżowanie jednodniowej Wycieczki do kompleksu Termal

senowego W Uniejowie,Realiżacja zadania poprzea uczestnictwo W różny€h formach kultury przyczyni się

ściowe8o rozwiązania problemu,który dotycży odbiorcóW tego żadanie,a mianowicie mar8inalizacji osób



eku podeszłym,skutkiem Wykonania tego zadania Winno być prżekonanie,źe osoby W każdym Wieku

ostęp do ucżestnictwa W życiu społeczno-kulturalnym.cżłonkowie PZERil Koła W Dobrodzieniu to osoby

żnym Wieku emeMalnym o średnim i niskim statusje materialnym.Docelowa grupa adresatóW zadania Wyni

8ranicy 45-50 osób. or8anizacja wyciecżki do realiżacji W telmini€ 17,10,2016 roku. cżęściowa odplatność

krycie kosztóW uczestnikówWyciecżki czyli Wkład Własny.

2. zakladene rez!ltał r€aliracji ,adania publicżńeao

- przy8otowanie grupy do skorzystania ż Wód termalnych iżWiedzania obiektóW całego Kompleksu Termaln

asenowego W L'niejowie, Zapewnienje Wypoczynku poprzez Wspólny Wyj6żd,

integracja grupy ze środowiskiem,podniesienie spraWności fiżYcznej poprzez uczestnictwo na ba5enach.

lv.srecunkowa kalkulacia kosżtów realiżacji żadania publiczne8o (w pżypadku więk9ej ljczby kosztów
istnieje moż]Wość dodania kolejnych Wie6zy)

tp.

Rodzaj koszlu Kośzt całkowity
Gll

do poni€sienia

dotacji3|
(zł}

do pona€sienia

wlasnych, środków

inny€h źródeł,
Wkladu osobowe8o

kn
1 transpoń 1500 1500 0
ż Bilety w§tępu L37o 137o
, Wyżywienie 1080 1080

3950 1500 2450

1) ploponowa ne zada nie pUbljche będzie lea lizowa ne wńącznie W zakre§ie dziaialnoścl pożrłkU Publiczne8o oferenta)
2) w ramach sktadanej oferty ptewidujemy pobieranie*/,- nńlpt'bl€ffi ł świadczeń pien]ężnych od adresatóWzadan]a;
3) w§ly§tki€ podane w ofelci€ olaz żatącżnik.ch infolmacje 5ą zgodne ż ałtua]nym stanem pr.wnym

4) olerent+/6Ł.€B€ił składającv niniejs.ą ofeńq nie żalega {.ją)'/€Ęó { ją)' z opia€ani€m należnoś.i ż Mdu robou/ią,ań

5) ofer€nt'/or€r€ń€i' 5kladająą nlni€j§!ą of€ńę nie zaląa Cią)./b.€, Cjd. ż oplacaniem na|eżności ż tytulu ,kladet na
ubeżpl€cżeńia spotezne,

3)Wańość ko9tówogólem do poni€s]€nia z dotacjlnie może przekroczyć 10 ooozl,
a)W pnypadku wsparcia realhacj] zad.ib pUblicżneco.
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do skł.d.ni. oś{i.de€ń Ńli w inieniu

zalacrnikI
W pżypadk! gdy ofereńt n]e j€st żalej€stlow3iy W Kajowym Rejest.ze

ż oryginalem kopia aktualn€co wyciąguż inne8o rejestru lub ewidencji,

,"".1ń'ę-,..?-Q--/-Q.

sądowvm potwierdzona za zgodność
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