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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO

POUCZEN|E co do sposobu wypełniania ofeńy:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieraniex" oznacza, że naleźy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład :,,pobieranie*/Rłepel*e+a+ig*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji
do którego

2. Rodzaj zadania publicznegol)

ll. Dane oferenta(-tów)

Burmistrz Gminy Wołów

Realizacja aspiracji oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz
upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej w ramach słuchaczy
uniwersvtetu Trzecieeo wieku w wołowie.

1, Nazwa oferenta(-tów}, forma prawna, num€r w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2. Dane osobyDane osoby upowaźnionej do
wyjaśnień dotyczących oferty
numer te|efonu, adres poczty elek
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

Stowarzyszenie Senioralne Uniwersytet Trzeciego Wieku, NR KRS: 00078745, NR REGON: 38319158100000, NlP:988-029-95-84,
Adres do korespondencji: 56-100 Wołów, Ratusz 34, tel. kontaktowy: 795 994 092.

1. Janusz Wygoda - Prezes Zarządu - 795 994 092, iwygoda@g.pI
2. Danuta Jasinowska - V-ce Prezes.

lIl. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja wykładów, nauka języków obcych, prowadzenie zajęć
poprawiających stan zdrowia słuchaczy.
Data
rozpoczęcia

7.to.2027 Data
zakończenia

31..I2.2021

3. Syntetyczny opis zadania {wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji}

1. Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w zakresie informatyki z wykorzystaniem komputerów na bazie
obiektów Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Zajęcia w wymiarze 1- godzina tygodniowo. Łącznie 12 godz.
Zajęcia prowadzone odpłatnie przeznauczyciela Szkoły Społecznej. Sale wraz ze sprzętem udostępniane są
nieodpłatnie.
2. Lektoraty z języka angielskiego na bazie obiektów Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, 1godzina tygodniowo.
Łącznie 12 godzin.
Zajęcia prowadzone odpłatnie prleznauczyciela Szkoły Społecznej. Pracownia języków obcych udostępniana

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201.8 r. poz. 45O, z późn,

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
zm,).
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2. Termin realizacii zadaaia pubł?eznegaz|



leodpłatnie.
3. PilatesnabazieSalisportowej OśrodkaSportuiRekreacji wWołowie,2godzinytygodniowo.Łącznie24
godziny.
Zajęcia prowadzone odpłatnie. Sala Ośrodka Sportu i Rekreacji udostępniana nieodpłatnie,
4. Nordwarting na terenie lasów Nadleśnictwa Wołów. 1-,5 godziny tygodniowo. Łącznie 18 godzin,

Zajęcia prowadzone odpłatnie.
Razem w okresie trwania projektu korzystać będziemy odpłatnie z 66 godzin na kwotę 80 zł./godzinę = 5 280,00 zł.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Płanowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

§posób rnonitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Stymulowanie rozwoju osobowego,
integracji oraz sprawności intelektuaInej
i fizycznej.

Za pobieganie ma rginalizacji
osób starszych,
podniesienie poziomu
rozwoju osobowego oraz
sprawności intelektualnej i

fizycznej.

Ocena i sposób realizacji oceniany będzie
zespołowo na cotygodniowych spotkaniach
i ntegracyjnych Stowa rzyszenia.

5, Krótka charakterystyka Oferenta, iego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które

towarzyszenie Senioralne - Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na terenie Gminy Wołów 1 października 2007 roku,

s,,volch osiągnięciach ma liczne działania w zakresie promocji kultury, nauki izdrowego stylu zycia, Jak wynika ze statutu
go co robimy, dużo czasu poświęcamy na edukację i praktyczne działania. Nadszedł czas i taki jest nasz cel, by służ

ykładem dla innych grup społecznych, że należy szukać sposobów na działania integracyjne i wielopokoleniowe
Naszej Gminie, Działamy nie dla siebie, działamy dla naszej społeczności.

lV, Szacunkowa kaIku|acja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródel

1,. Koszt 1 Wynagrodzenia wykładowców
i instruktorów

5 280,00

2. Koszt 2

3. Koszt 3
A Koszt 4

5. Koszt 5 I

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 280,00 4 000,00 1 280,00

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

ofere nta (=t'6;oł);

2) pobieranie świadczeń pienięźnych będzie się odbywać wytącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* l offi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zaĘ4=idŁz opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* /<rferEnei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zaleeafuąF z optacaniem należnoŚci z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5)daneZaWartewczęścillniniejszejofertysązgodnezKrajowymRejestremSądowym*/in*ą.w@ą*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie orazzałącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywanióm danych
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osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów nfcrmatyczl^ych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
ia zgodnie z przepisami o ochronie danych osoborvych

A
Data ...........H.

a3.2a2/,Ł

(podpis osoby lub podpisy
osób składania oświadczeń


