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Nr sprawy

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwazcflcą, np.: ,pobieranie7niepobieranie*'’ oznacza, że należy skreślić niewteśówą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pebiefanie7niepobieranie*°.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta Burmistrz Przecław

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) Ąrt. 4.1, pkt. 13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Tytuł zadania publicznego „Na ludową nutę”

5. Termin realizacji zadania publicznego2* rozpoczęcia 20 lipca 2018 roku zDâ ńczenla 17 październik 2018 r.

II. Dane oferenta

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

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg”, 39 -  320 Przecław, ul. Wenecka 10. KRS 0000510183.

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

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia proponuje realizację zadania publicznego Gminy Przecław 
w formie projektu wokalnego dla członkiń stowarzyszenia oraz dla zainteresowanych seniorek i seniorów z 
Przecławia pt. „Na ludową nutę”. Jaki jest cel realizacji tego zadania publicznego?
- propagowanie muzyki ludowej, jej bogactwa i piękna wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Przecławia, 

a nawet poza granicami naszej Gminy.
- rozśpiewanie seniorów oraz przypomnienie starych piosenek ludowych -  rzeszowskich śpiewanych w 

okolicy Przecławia
- zaproszenie do zespołu śpiewaczego ludowych muzykantów, amatorów z terenu naszej Gminy, by 

akompaniowali seniorom,
- promocja Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” i Gminy Przecław podczas koncertów w wykonaniu członkiń 

stowarzyszenia i chętnych pań i panów -  mieszkańców naszej gminy dla odbiorców w innych miejscowościach 
Członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” już wielokrotnie śpiewały piosenki ludowe „a cappella” w 
Domach Pomocy Społecznej w Mielcu i Kiełkowie, w czasie wernisaży plastycznych w Domu Parafialnym w 
Przecławiu i Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu. Dzięki rozległym kontaktom otrzymują wiele 
zaproszeń, by śpiewać piosenki ludowe. Znaczy to, że jest bardzo duże zainteresowanie tym gatunkiem 
muzyki.

Problem, z którym panie ze Stowarzyszenia się borykają i z którym zwracają się o pomoc w tej ofercie, to 
zakup odpowiednich strojów. Panie już posiadają odpowiednie, jednakowe spódnice, do których to, bardzo by 
się przydały jednolite białe bluzki, tak by ładnie wyglądać w czasie występów. Dlatego jest konieczny zakup



białej tkaniny i uszycie ich u krawcowej, bo każda z pań ma inny rozmiar i nie ma możliwości kupić w sklepie.

Do tego bardzo potrzebne jest wykonanie tabliczki z logo zespołu śpiewaczego i Stowarzyszenia „Przecławski 
Krąg” oraz z herbem Gminy Przecław. Tablicę tą można wystawiać w czasie występu zespołu oraz w czasie 
parady bądź przemarszu zespołów i kapel ludowych w czasie przeglądów.

Członkinie Stowarzyszenie planują w najbliższym czasie swoim śpiewem umilić pobyt pensjonariuszy w Domu 
Pomocy Społecznej w Mielcu, seniorom z Przecławia -zaśpiewać 2 koncerty w Przecławskiej Kuźni (nowo 
otwartym lokalu gastronomicznym na Rynku w Przecławiu), występ na Dożynkach Gminy Przecław w 
Rzemieniu oraz na Dożynkach Wojewódzkich w Mielcu. Na wyżej wymienionych koncertach panie wystąpią w 
nowo uszytych białych bluzkach, by godnie reprezentować Stowarzyszenie i Gminę Przecław.

Wkład własny członkiń Stowarzyszenia to:
-wyszukiwanie ludowych piosenek rzeszowskich, szczególnie tych śpiewanych w Przecławiu i okolicy
- przepisywanie i drukowanie tekstów piosenek
- ćwiczenia wokalne, by wyuczyć się melodii i śpiewania rytmicznie w czasie koncertu

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

W czasie realizacji powyższego zadania zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
- propagowanie muzyki ludowej, jej bogactwa i piękna wśród seniorów i mieszkańców Przecławia, a także 
poza Gminą Przecław
- Wzbogacenie mieszkańców Przecławia -  zwłaszcza młodego pokolenia, w wiedzę na temat folkloru, 

uwrażliwienie ich na potrzebę zachowania i kultywowania tradycji
- będą wyszukiwane stare i mało znane melodie i piosenki ludowe śpiewane w Przecławiu i okolicy
- śpiewanie dla seniorów, dla mieszkańców Przecławia i gości w czasie dożynek
- integracja członkiń Stowarzyszenia oraz słuchaczy koncertów
- uszycie jednolitych bluzek dla członkiń, by ładnie wyglądać w czasie koncertów
- wykonanie tablicy z logo zespołu śpiewaczego i herbem Gminy Przecław, by promować naszą Gminę w 

innych miejscowościach.

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 białej tkaniny i usługa uszycia 
białych bluzek plus dodatki dla 11 pań. 
Koszt uszycia 1 szt wraz z materiałem i 
dodatkami wynosi 130,02 zł.

1430,22 1430,22 0,00

2. Projekt logo i wykonanie tablicy 350,00 350,00 0,00



3. Praca społeczna członkiń Stowarzyszenia 300,00 0,00 300,00

Koszty ogółem: 2080,22 1780,22 300,00

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne.

Prezes Zarządu
‘ Stowarzysz •

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferenta)

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg"
39-320 Przecław, ul. W enecka 10 

K R S :0 0 0 0 5 1 0 1 8 3  
REGOM: 181115560 N1P;8172175729
przeclawskikracj@interia.ol

Data 12 lipca 2018 roku

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 4

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

mailto:przeclawskikracj@interia.ol

