
ł. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Stowarzyszenie „Miejska Góra" na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza; 

KRS: 0000608729; 

Celiny 27, 26 — 010 Bodzentyn. 
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) 

Alina Rdzanek — 693 032 271 

f 

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: „fre-13~niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

ł. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

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 publicznego') 
Zadanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

4. Tytuł zadania publicznego 
Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców 
Gminy Bodzentyn. 

5. Termin realizacji zadania publicznego') 
Data 
rozpoczęcia 

28.11.2018 r. 
Data 
zakończenia 

31.12.2018 r. 

II. Dane oferenta (-ów) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

ł. 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 

Zadanie będzie polegać na współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem żywności poprzez pozyskanie żywności od 

nich i nieodpłatnym przekazaniu jej osobom i rodzinom z Gminy Bodzentyn znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej. Stowarzyszenie zajmie się dystrybucją darów otrzymanych przez Świętokrzyski Bank Żywności. 

Posiadamy pomieszczenie magazynowe zapewniające krótkotrwałe przechowywanie żywności. Artykuły 

żywnościowe w postaci paczek będą natychmiast wydawane potrzebującym. Osoby stanowiące Zarząd 

Stowarzyszenia współpracowały w latach ubiegłych w zakresie dystrybucji żywności na terenie gminy Bodzentyn 

z innym Stowarzyszeniem. Zadanie ma celu zapobieganie marnotrawstwu i niszczenia żywności, a także 

przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia w gminie Bodzentyn. 

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. 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

1 



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Otrzymanie darmowej żywności przez podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bodzentynie. Dzięki temu częściowo zostaną zaspokojone potrzeby żywnościowe tych osób i rodzin. 

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 

dotacji')  
(zł) 

do poniesienia 
ze środków 
finansowych 

własnych, środków 
pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego')  

(zł) 

1. Koszty transportu 1 500,00 1 500,00 0,00 

Koszty ogółem: 1 500,00 1 500,00 0,00 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy laeb.i.e-Fa-Ri/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)*/z3lcg.3 ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

ISKA Gów'' 
$TowgzzpunE 

	AU   na  
(podpis osoby upovW)r-VeY'  
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta) 	 Data . 	.AA-zo  

STOWARZYSZENIE 
„MIEJSKA GÓRA" 

NA RZECZ ROZWOJU CEIJN[PODGÓRZA 
Celiny 27, 26-010 Bodzentyn 

NIP 6572922465 REGON 364067999 

3)  Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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