
3  0.    08.    2022

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu `^q/pdnlanla oforty:
Oft>rtę  należy \^ęperić `^ęłączrie w biabb  ptĄd  poladL  zgodrie z  łmJtQami  urieszczoDri  przy
oraz w przypisach.
Zamaczerie   griazną,   rp.:   pobierarie*/niepobieranb"   oznacza.   Źe   mEży   slqeślć   rĘwaśd`^q
pravridłową.  Przyklad: „pcbier=r:ie*/niepobieranje",

1. Podstawowe informacje o złożonej of®rcie

1. Organ administracji publicznej, Wójt Gminy Pilchowice
do któr®go adrmo`mna )est of®h

2, Rodzaj zadania publicznego`) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury

11. Dane oferenta(-tów)

111. Zakres rzeczo\^ry zadania publicznego

1. Tytuł zadanla publ[cznego
EKO     i     ŚLĄSKIE"     -     eco-warsztaty     rękodzielnicz

nawiązujące do tradycji i kultury regionu.

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Poazt;częcia               |     10.09.2022     |  3aaktiończenia        |     30.09.2022

3. Synt®tyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

adan.ie pubtiicz:ne pod nazNią „EKO i SLĄSKIE" - eco-warsztaty rękodzielnicze nawiązuóące do tradycj
i  kultury  regionu  \o  plenerowe  warsz:+aN rękodzielnicze   nawiązujące  do   tradycji   i   kultury   Śląskiej.   D

arsztatów wykorzystane zostaną zarówno materiały eko Oak np. plastry drewna, mech, elementy drewniane
raz materiały nawiązujące do regionalnych strojów ludowych,  regionalnej kuchni czy tradycji.

Celem zadania będzie:
1.    wskazanie ciekawej formy spędzania czasu wolnego
2.    zaciekawienie dzieci  i dorosvch ich najbliższym otoczeniem, historią, kulturą i tradycją regionalną
3.     pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
4.     stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji

adanie skierowane będzie do mieszkańców Gminy Pilchowice.
Miejscem realizacji zadania będzie teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Grzonki w Wilczy.

adanie to zostanie zrealizowane w fomie jednodniowych warsztatów w jeden z weekendów przypadających
okresie   realizacji   zadania   publicznego   (pierwszym   planowanym  terminem   będzie   11   września  2022r.;

przypadku pogody uniemożliwiającej realizację zadania zostaną zrealżowane w terminie późniejszym).
Podczas realizacji zadania Stowarzyszenie przeprowadzi kampanię promującą Gminę Pilchowice jako miejsce
atrakcyjne pod wzgedem przyrodniczym, turystycznym i kulturalnym.

') Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadah określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.  U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Temin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



ł. Opl® zakladenych r®zulbtów r.alŁz.cjl z.danla publlcznego

N-. ruumu
Pl,n®wanyruudp®zlom "lłgnl«l.lt,tóv,(mrtdć-l®w,l Sp®.ób monltorow.nl. r.zuft.tów / żródłoInł®m.cjlo®ełągnlęclu"kdnlk.

Przygotowanie i przeprowadzeniewarsztaturękodzielniczego
1 Dokumentacja zdjęciowa

Liczba osób uczestniczących w 30 Dokumentacja zdjęciowa , sprawozdanie z
warsztatach rękodzielniczych roalizacji zadania

lv. Szacunk®we kelkulacja k®eztów r®elk®cjl zadanla publlczmgo

Lp. Rodza] kosztu WartośćPLN Z dot,cjl Z lnnychżródd

1. Zakup materiałów do warsztatów 1500,00

2.

Praca społeczna członków stowarzyszenia na rzecz 1500,00
realŁzacji zadania (zakup i przygotowanie materiałów.
prowadzenie warsztatów, porządkowanie po
warsztatach, przygotowanie sprawozdania ;
50 godz. x 30,00 zł)

Suma wszystkich kosztów r®elizacii zadania 3000,00 1500,00 1500,00

V. Oświadcz.nia

OćwLadczam(my). że:

1 )    pToponowsn® zsdenie publiczne będzi® r®aJizowen® v`oqczni® w z®kresie dziełelności pożytku publicznego of®r®nta(-tów);
2)    pobk}ranb   śwladczeh   pienężnych   będzie   sę   odbywać  wybcznie   w   mmach   prowadzo")j   odplatnej   dzlaŁalności   pażytku

publicznqo;
3)    of®r®nt.  /  ~i.  8kbdajqcy  nhiojszą  oł®nę  ni®  zal®ga(-jq).  /  =c:e;e(ię).  z  opbcani®m  ")l®żnoścl  z  Omłhi  zobowiqz®h

pod"owch;
4)    of®rent.  /  o~i.  sklada|ący  niriejszą  ofertę  nk!  zelega(Ją).  /  =!es={ię)ł  z  opbceniom  należności  z  tytułu  €kladek  na

ub®zpiecz®nŁe epok}czm ;
5)    dsne zawarb w części 11 nlnk}jGze| ofeny sq zgodne z Krajowym Reje6trom Sqdowym. / !r!nę .t±i±eśca±/= e`±r!±er!ęję.:
6)    wszy€tkio infomecj® poden® w of®rci® omz zabcznikach są zgodn® z ektualnym stanem prawnyrn i fektycznym:
7)    w  zakr®sie  związenym  ze  skladenk)m  ofeń.  w  t)m  z  gromedz®nbm,  prz®twerzaniem  i  przdazywaniem  danycl`  osobowych,

a tekż®  wpr"®dzenk}m  k)h  do  eystemów  lnfomatycznych,  osoby.  których  dotyczq  te  dene.  zlożyv  stosowne  oówiedczenia
zgodnie z prz®prsami o ochronie danych osobowych.

(podpis ogoby upoważricmej lub pdpisy
osób upoważnionycli do 6kłedanla ośwladcz®h
woli w lmk}rilu ot®r®ntów)

Da\a,`{,=--",",.",,:`.;.-'`!"...-"......."-..


