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,1 zal 7,_ u DŁ UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
Podpis 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych potach, zgodnie z instnicqami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: j»bieranie*/hiepobieranie*" 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 

Powiat Sępoleński 

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) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

4. Tytuł zadania publicznego Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło 

5. Termin realizacji zadania publicznego2' Data 
rozpoczęcia 15.06.2018 r. Data 

zakończenia 31.08.2018 r. 

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) 

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat" 
- forma prawna: stowarzyszenie 
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000528363 

data rejestracji w KRS: 31.10.2014 
- adres siedziby i do korespondencji: Zboże 23, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

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) 

- Marlena Łuczyk - Prezes Stowarzyszenia 
tel. 694 774 868 
- Katarzyna Włodarczak - Sekretarz Stowarzyszenia 
tel. 512 574 894 
e-mail: s zboze@o2.pl 

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 

Projekt zadnia publicznego zakłada organizację pikniku rodzinnego połączonego z miniturniejem 
sołectw „Potyczki Sąsiedzkie". Inicjatywa skierowana jest do wszystkich mieszkańców sołectwa 
Zboże oraz zaprzyjaźnionych sąsiednich miejscowości, w różnych przedziałach wiekowych. 
Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie jednego z biorących udział w projekcie sołectw, w 
miarę możliwości pogodowych na łonie natury. W przygotowanych konkurencjach sportowych będą 
brali udział przedstawiciele każdej z miejscowości w czteroosobowych drużynach. 
Duża rozpiętość w terenie oraz podział na kilka obszarów Sołectwa Zboże jak i miejscowości 
sąsiednich jest jedną z głównych przyczyn braku integracji w lokalnym społeczeństwie. Działania, 
które obejmuje nasze zadanie publiczne, są zaplanowane przede wszystkim po to, aby zintegrować 
ze sobą jak największą liczbę osób. Jak pokazały nam poprzednie lata jedną metod integracyjnych 
jest stworzenie możliwości udziału w przeróżnych formach aktywnego spędzania wolnego czasu. 



Niniejszy projekt, ze względu na swą tematykę ma przyczynić się do integracji, poprzez wspólne gry 
i zabawy na powietrzu. Planowany piknik ma wpłynąć na integrację lokalnej społeczności poprzez 
wyjście z domów i wspólne aktywne spędzenie czasu. 
W dzisiejszych zabieganych i skomputeryzowanych czasach większość z nas nie wie lub nie pamięta 
co to jest ruch i aktywne, a co za tym idzie zdrowe spędzanie czasu wolnego. Działania w ramach 
niniejszego zadania publicznego, mają sprawić, że uczestnik projektu wyjdzie ze swoich 
przysłowiowych czterech ścian i rozrusza się przy okazji dobrej zabawy. 
W związku z tym, że zorganizowane przez nasze stowarzyszenie w ubiegłych latach potyczki 
sąsiedzkie cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestniczących w nim sołectw, planujemy 
powtórzyć go w roku bieżącym. 
Odbiorcy zadania: 
Projekt skierowany jest do osób w różnym wieku, z terenu Sołectwa Zboże i zaprzyjaźnionych 
sąsiednich miejscowości. 
Zakładane cele: 
Projekt przewiduje uczestnictwo w organizowanym przedsięwzięciu około 50 
osób w różnym wieku z Sołectwa Zboże i sąsiednich miejscowości. 
Zakładane główne cele realizacji zadania to: 

• rozpowszechnienie form aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, 
niezależnie od wieku, 

• zwiększenie aktywności lokalnej społeczności poprzez wciągnięcie ich w udział 
w przygotowaniach do festynu oraz czynny udział w konkurencjach, 

• integracja rodzin i społeczeństwa z Sołectwa Zboże oraz sąsiadujących miejscowości, 
z jednoczesnym upowszechnianiem kultury fizycznej wśród uczestników projektu, 

• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie w różnych przedziałach wiekowych 
i pozytywnych relacji między nimi z jednoczesnym poczuciem ducha rywalizacji. 

Wkład osobowy: 
- Udział w spotkaniu dot. omówienie zasad uczestnictwa w projekcie. Przygotowanie informacji na 
temat projektu i jej rozpowszechnienie - 10 osób x 5 h x 20,00 zł = 1 000,00 zł, 
- Udział w spotkaniu organizacyjnym dla osób chcących uczestniczyć w przygotowaniu pikniku, 
omówienie i podział obowiązków w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu - 10 osób x 5 h x 
20,00 zł = 1 000,00 zł, 
- Udział w przygotowaniach przed piknikiem, w trakcie oraz po jego zakończeniu - 15 osób x 12 h x 
20,00 zł = 3 600,00 zł 

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 

• wśród około 50 osób rozpowszechnione będą formy spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu, niezależnie od wieku, 

• około 50 osób zwiększy swoją aktywność, poprzez udział w przygotowaniach do festynu oraz 
czynny udział w konkurencjach, 

• nastąpi integracja rodzin i społeczeństwa z Sołectwa Zboże i sąsiadujących miejscowości z 
jednoczesnym upowszechnianiem kultury fizycznej wśród uczestników projektu, 

• około 50 osób ukształtuje umiejętności współdziałania w grupie w różnych przedziałach 
wiekowych i pozytywnych relacji między nimi z jednoczesnym poczuciem ducha rywalizacji. 

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. Udział w spotkaniu dot. omówienie zasad 
uczestnictwa w projekcie. Przygotowanie 
informacji na temat projektu i jej 
rozpowszechnienie -10 osób x 5 h 

1 000,00 0,00 1 000,00 

2. Udział w spotkaniu organizacyjnym dla osób 
chcących uczestniczyć w przygotowaniu pikniku, 
omówienie i podział obowiązków w trakcie jego 
trwania oraz po jego zakończeniu - 10 osób x 10 h 

1 000,00 0,00 1 000,00 

3. Udział w przygotowaniach przed piknikiem, w 
trakcie oraz po jego zakończeniu - 15 osób x 12 h 

3 600,00 0,00 3 600,00 

4. Zakup artykułów spożywczych na piknik połączony 
z turniejem sołectw 

200,00 200,00 0,00 

5. Zakup pucharów dla drużyn biorących udział w 
miniturnieju sołectw 

200,00 200,00 0,00 

6. Zakup nagród dla uczestników miniturnieju 
sołectw 

350,00 350,00 0,00 

Koszty ogółem: 6 350,00 750,00 5 600,00 



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) oferenf/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)7zalega(jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

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. 

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

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta) Data 09.05.2018 r. 


