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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 jest adresowana oferta 
Wójt Gminy Końskowola 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

II. Dane oferenta(-tów) 
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Ośrodek Wsparcia Środowiskowego “Nadzieja” 

Wpis do KRS nr 0000403699 

Stara Wieś 91, 24-130 Końskowola 

 
2. Dane osoby upoważnionej do składania  

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Martyna Emanowicz-Deska tel: 509-282-073, m.emanowicz@onet.eu 

Anna Turos tel: 600-246-223, pturos@wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Taniec rozwija, uczy, bawi część II 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2)

 
Data 

rozpoczęcia 

12.10.2020 Data 

zakończenia 

31.12.2020 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
 

 

Nasz projekt “Taniec rozwija, uczy, bawi” to działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Ich celem jest podjęcie działań 

profilaktycznych poprzez organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Kierowane są do całej 

populacji dzieci i młodzieży bez względu na stopień ryzyka występowania zachowań problemowych. 

Taniec to jeden ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest wyrazem fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem 

zabawy i odprężenia.  

Wykorzystanie tańca w pracy z dziećmi daje duże możliwości w kierowaniu rozwojem ich osobowości, postaw wychowawczych. 

Celem jest zorganizowanie ciekawych i rozwijających form spędzania wolnego czasu dla dzieci, rozwijanie ich zainteresowań, 

nauczanie wpółdziałania w grupie, odprężenie psychiczne. 

 

Parnetrzy projektu: 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli 

 

Odbiorcy: 

Ok. 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu gminy Końskowola. W przypadku dużego zainteresowania 

dopuszcza się możliwość utworzenia 2 grup: młodszej i starszej. 

 

Termin realizacji: 

12.10.2020 -31.12.2020 

Miejsce: 

Pomieszczenie Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli 

 

Realizatorzy zajęć: 

Instruktorzy: Konrad Grabowski – Zespół Pieśni i Tańca Powiśle 

                        Andrzej Rotmański Zespół Pieśni i Tańca Powiśle (akompaniator) 

Harmonogram: 

1 dzień w tygodniu x 3 godziny. Łącznie 30 godzin 

 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
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2)     Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Liczba uczestników biorących udział w 

warsztatach tenecznych 

ok 30 dzieci Lista obecności 

Stworzenie bezpiecznego miejsca w którym 

dzieci będą mogły realizować swoje 

zainteresowania 

ok 30 dzieci Lista obecności 

Integracja społeczna  stwarzająca grupie 

warunki do wszechstronnego rozwoju 

ok 30 dzieci Lista obecności 

 
 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 
 
Stowarzeszenie posiada wcześniejhsze doświadczenie przygotowania imprez: 
1. Organizacja I prowadzenie Klubu Środowiskowego w Końskowoli 
2. Profilaktyczne Andrzejki 
3. Spotkanie z Alpaką 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynagrodzenie instruktora 4.200,00 zł 
(140,00 zł x 

30h) 

4.200,00 zł 0,00 zł 

2. Wynagrodzenie akompaniatora 4.200,00 zł 

(140,00 zł x 

30h) 

4.200,00 zł 0,00 zł 

3. Koszt materiałów na zakończenie projektu 800,00 zł  800,00 zł 0,00 zł 

4. Koszty obsługi administracyjno-księgowe 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 

5. Koordynator zadania 1.500,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11.000,00 zł 10.000,00 z 1.000,00 zł 
 

V. Oświadczenia 
 

Oświadczam(-my), że: 
 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w  zakresie  działalności  pożytku  publicznego oferenta(-
tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  i  przekazywaniem  danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 

/-/ Martyna Emanowicz-Deska -Prezes Data  01.10.2020r. 
/-/ Anna Turos-Wiceprezes 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferentów) 


