
URZĄD GMINY NUR 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNtf<^CpEiA£'M C r G j ó ^ , A 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: ilość za) 
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: „pobieranioV"iepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Wójt Gminy Nur 

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 kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego * 

4. Tytuł zadania publicznego Cykl spotkań i koncertów z Zespołem Śpiewaczym Nadbużanie 

S. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 
rozpoczęcia 

15.02. 2019r. Data 
zakończenia 

10.05.2019r. 

II. Dane oferenta (-ów) 

1. 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 „Zespół Śpiewaczy Nadbużanie", forma: stowarzyszenie zwykłe, REGON 369844663, NIP 7591747673, 
siedziba: ul. Drohiczyńska 10, 07-322 Nur 

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) 

Izabela Bogucka, tel. 504789845 
Rachunek bankowy stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Oddział w 
Nurze 32874900062600046220000010 

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 

Zespół Śpiewaczy Nadbużanie powstał 4 lata temu i jest 19 osobową grupą ludzi w różnym wieku, działającą na 

terenie gminy Nur. Głównym celem działalności zespołu jest integracja i rozwój lokalnego środowiska poprzez 

<ultywowanie lokalnych tradycji, popularyzacja śpiewu ludowego, promocja gminy, powiatu i regionu, ochrona 

dziedzictwa kulturowego, ożywienie i aktywizacja mieszkańców gminy . Spotkania organizowane przez zespół w 

minionych latach cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Imprezy te są 

wspaniałą okazją do zaprezentowania dorobku zespołu ale również promują lokalnych twórców, integrują 

uczestniczące w nich rodziny, stanowią alternatywny sposób na spędzenia wolnego czasu, promują ideę 

współpracy międzypokoleniowej oraz rozwijają kreatywność i umiejętności twórcze uczestników. Działanie 

zespołu muzyczno-wokalnego inspiruje innych do działania i zaangażowania w życie społeczności lokalnej. 

Spotkania odbywać się będą w Świetlicy Wiejskiej w Nurze bądź na przyległym do świetlicy terenie 

a 

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



w następujących terminach: 

- luty 2019 (Spotkanie Karnawałowe - Zapusty) 

- marzec 2019 (Koncert z okazji Dnia Kobiet) 

- kwiecień 2019 ( Koncert podczas Jarmarku Wielkanocnego) 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Planując cykl spotkań i koncertów zakładamy: 

-przełamanie barier pokoleniowych w kulturze, 

-zachowanie i przekazywanie lokalnych tradycji, * 

-zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, 

-integrację społeczeństwa, 

-promocję gminy Nur, powiatu i indywidualnych artystów, 

-aktywizację mieszkańców gminy, 

-podtrzymanie tradycji otwartych spotkań oferujących kulturalne spędzenie czasu w formie dostosowanej do 

wszystkich grup wiekowych 

• 

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 instrumentu muzycznego- akordeonu 7000 2000 5000 

2. Praca społeczna członków zespołu 1000 0 1000 

Koszty ogółem: 8000 2000 6000 

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; 

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł. 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertą nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertą nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne. 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

" Z E S P Ó Ł Ś P I E W A C Z Y 
N A D B U Ż A N I E " 

ul. Drohiczyńska 10 07-322 Nur 
REGON 369344663 NIP 7591747673. 

o**..^niACJi?. 
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. 
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