
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 

Gmina Nędza 

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 publicznego1) „Kultura, Sztuka, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

4. Tytuł zadania publicznego „Akademia młodego woja” 

5. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data  

rozpoczęcia 
2.05.2018 

Data 
Zakończenia 

29.07.2018 

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) 

Nazwa stowarzyszenia:   Stowarzyszenie ,,DRENGOWIE ZNAD GÓRNEJ ODRY”,  

Forma prawna: stowarzyszenie 

Nr KRS: 0000301827 

Adres  siedziby: ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 

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 

„Akademia młodego woja”  - Zadanie dotyczy organizacji zajęć z zakresu poznawania kultury sztuki, tradycji, w szczególności 

sportów obrony i walki przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Nędza. W/w zadanie chcemy rozpocząć od wielkiego pokazu i 

treningu otwartego  w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy. Ponadto w ramach w/w zadania chcemy 

przeprowadzić  już w czerwcu zajęcia z garncarstwa( w tym: klejenie, wypalanie, szkliwienie) , natomiast w lipcu planujemy 

wyjazd do Ogrodzieńca - najbardziej znanego obiektu zamkowego w Śląskiem, a także najpopularniejszego ze wszystkich 

zamków Orlich Gniazd.  Dzięki temu dzieci i młodzież będzie mogła poznać kunszt dawnych budowniczych i historię dawnych 

czasów.  W planie mamy zwiedzanie zamku oraz grodu na górze Birów. Po poznaniu krótkiej historii chcemy przeprowadzić na 

terenie naszej Gminy  warsztaty z gotowania średniowiecznego.  Dzieci i młodzież będzie miała do dyspozycji produkty 

dostępne z okresu wczesnego średniowiecza .  Aby w młodzieży zaszczepić chęć poznawania kultury , tradycji, sportów obrony 

i walki chcemy kupić profesjonalny łuk i strzały , a zajęcia poprowadzi instruktor łucznictwa.  Dzieci i młodzież z terenu naszej 

Gminy będą promować Naszą Gminę  na festynie majowym w Nędzy , a w czerwcu b.r. na międzynarodowym festiwalu w 

Raciborzu. 

_________________________ 

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 

Integracja osób zainteresowanych historią średniowiecza przyczynia się do pożytecznego spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzieży.  Nasza działalność  wspomagająca rozwój wspólnoty  przyczynia się do promocji gminy. Poprzez 
zajęcia dzieci poprawiają sprawność ruchową, odkrywają swoje pasje oraz uczą się historii w praktyce. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3) 
(zł) 

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących 

z innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego4) 

(zł) 

1 zakup materiałów związanych z realizacją zadania 770 700 70 

2 opłaty związane z realizacją    zadania 580 500 80 

3. usługi związane z realizacją zadania 350 300 50 

 
  

  

 
  

  

Koszty ogółem: 
   350     1500    200 

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. 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

Data 2018-04-05 

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta) 

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

 


