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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 kwietnia 2016 r. (poz. 570)

Załącznik nr l
UPROSzczoNA

OFERTA REALizAai ZADANIA PUBLICZNEGO

ĘQUCZEN!!.ęgda.!pp$gbpwypełniania ofert
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymiprzy poszczególnychpolach
oraz w przypisach.
prawidłową. Przykład: ,,np.: «pob eranieponleranie+"niej" oznacza,że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej,

Powiat Pruszkowski

2. Tryb,w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 k
publicznegoi o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegoi)

Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i

!połeczności lokalnych
l Festyn ,,U Nas O.K." im. Tadeusza Stachowicza

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznegoż)

Data

15-05-2018

rozpoczęcia

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

adres dg korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedzibyl
Stowarzyszenie Giganci Inicjatyw Twórczych z siedzibą w
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718787
2. Inne dodatkowe

dane kontaktowe,

j 3,wpisanymdo

w

tym dane osób upoważnionych do

Adam Fedorowicz -- Prezes Zarządu

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

a.fedorowicz@interia.oł
605-465-426

numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

!amer faksu, a dlęs strony internetu

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego

l
' Rodzaj zadaniazawiera się w zakresie zadań określonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
2

publicznego i o wolontariacie.

' Termin realizacjizadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

l

IWarszawy i miast spoza powiatu Pruszkowskiego.
Po śmierci TadeuszaStachowicza Festyn przeszedł do historii. Po blisko 20 latach od ostatniego Festynu powstała

inicjatywa odtworzenia tego niepowtarzalnego wydarzenia w życiu mieszkańców Otrębus. Staraniem Sohysa l
Rady Sołeckiej w 2016 roku udało się zorganizować Festyn ,,U Nas O.K. im. TadeuszaStachowicza"

ak jak poprzednio, liczba uczestników, wystawców, formalnych i nieformalnych grup, prezentujących swojej
umiejętności, dokonania czy plany na przyszłość, przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

uż po pierwszym Festynie wiedzieliśmy, że musimy zorganizować kolejne jego edycje. Tradycyjnym punkteml
kulminacyjnym Festynu stała się ,,potańcówka na dechach" przy muzyce granej na żywo.

IW 20].6 roku dla uczestników potańcówki zagrata ,,WarszawskaKapelaSentymentalna", w 2017 ,,KapelaGęst
KomuchKurzu" a w 2018 zagra dla uczestników ,,Damian Luber (luartet". To wspólne tańczenie w jazzowych i

bluesowych rytmach jest zwieńczeniem wspaniałego dnia, pełnego emocji, atrakcji i wzajemnej integracjil
mieszkańców

Lata organizacji Festynu przez Tadeusza Stachowicza, oraz późniejsza reaktywacja Festynu w 20]-6 roku, pokazują

ak potrzebnym i ważny wydarzeniem dla mieszkańców Otrębus i okolicznych miejscowościjest Festyn ,,U Nas
O.K.". Sam Festyn jest ważnym przyczynkiem do integracji mieszkańcówOtrębus, które z roku na rok zwiększają
swoją liczebność, daje możliwość wzajemnego poznania się, odkrycia miejscowych wytwórców czy poznania
radycji i historii Otrębus sięgającej XV wieku. To dzięki takim wydarzeniom jak Festyny wiejskie, na co dzień
zabiegani mieszkańcy,mogą poznać swoich najbliższych sąsiadów, spotkać się z ważnymi dla lokalnej społeczności
jpostaciami czy posłuchać opowieści najstarszych mieszkańców. Młodszemu pokoleniu zaprezentujemy wystawę

archiwalnych fotografii, ukazującychOtrębusy z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Zapis fotograficzny minionej epoki
Ibardziej przemówi do młodego pokolenia, niż niejedna opowieść o tamtych czasach. Fotografie pochodzą
z domowego archiwum mieszkańca Otrębus pana prof. Mariana Pokropka.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem realizacji zadania Festyn ,,U Nas O.K." będzie

przybliżenie nowym mieszkańcom historii i tradycj Otrębus (PZLPiT ,,Mazowsze", Muzeum prof

Mariana

Pokropka itp.)
integracja mieszkańców poprzez udział we wspólnych aktywnościach
integracja mieszkańców okolicznych miejscowości poprzez udział we wspólnym wydarzeniu

ntegracja międzypokoleniowa poprzez wspólny udział w festynie najmłodszych i najstarszych mieszkańcóv
Qtrębus ,

promowanie lokalnego patriotyzmu poprzez poznawanie historii Otrębus, które istnieją od ponad 600 lat

2

Istnieje moż iwość dodania kolejnych wierszy) lizacji

Rodzajkosztu

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

Kosztcałkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)

Lp.

l

3800,00

0,00

200,00

0,00

1800,00

0,00

1800,00

1000,00

1000,00

0,00

800,00

800,00

0,00

7600,00

5800,00

1800,00

Obsługa rachun

2

Obsługatech;G;na l merytorlrcznaFllstynu 6 osób

3

(wolantat
Materialy

4

iusze i członkowie
promocyjne

Stowarzyszenia)

Festynu

.-

banery,

plakaty,

ulotki, koszulki pamiątkowe
Otrębusy na starych

5

Kosztyogółem

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzącychz
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)

Oświadczam(-y), że:

11
UHqSSFEllHll%SH::U
4H::l hUHIB:l;..,.
oferenta/Qfc+:oRd+ składający mniejszą ofertę nie zalega (-lął:E]Znłega.-(.jąłz z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
ubezpieczen a społeczne jacy mniejszą ofertę nie zalega (-ją)117Zn+ega-+-ją)*
z opłacaniem należności z tytułu składek na

4

\

.ęóa
jpodpis osoby upoważnionej
lub podpisyosób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

4

Data

;X3..M..2a.K.

Ząb€znik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

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

potwierdzona

za zgodność

V

