
URZĄD GMINY NUR 
KANCELARIA OGÓLNA 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO }0 LXr^ ^ t o 

& & d n i a ^ ^ T N r 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: i l o ś ć z a ł p o d p i s 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: wpobieranie*/mepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobteranie*/niepobie ranie*". 

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 publicznego11 Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

4. Tytuł zadania publicznego Mikołajki dla dzieci 

5. Termin realizacji zadania publicznego2' D a , a . 05.10.2017 r. ° f . . 11.12.2017 r. rozpoczęcia zakończenia 

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 Przyjaciół Biblioteki Publicznej Gminy Nur 
stowarzyszenie zwykłe, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Ostrowskiego pod poz. 2 

z siedzibą w Bibliotece Publicznej Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2,07-322 Nur 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty: 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Anna Jakubik tel. 508 55 55 12 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, Lucyna Mazur Warchala tel. (86) 277 99 11 
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 

Zadanie pod nazwą „Mikołajki dla dzieci" ma charakter imprezy kulturalnej i skierowane jest do najmłodszych 
dzieci: przedszkolaków oraz uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Nurze (około 80 dzieci). Spotkanie 
ze Świętym Mikołajem będzie miało miejsce w Świetlicy wiejskiej w Nurze w dniu 6 grudnia 2017 r. 
Pod kierunkiem profesjonalnych animatorów poprzez gry, zabawy, konkursy i tańce dzieci będą przygotowywać 
się na spotkanie z wyjątkowym Gościem, który nie tytko rozda symboliczne upominki, ale także chętnie z dziećmi 
porozmawia i wspólnie się zabawi. 
Zadanie ma na celu: 
- przypomnienie dzieciom o przesłaniu, jakie niesie ze sobą Święty Mikołaj - radości płynącej z otrzymywania 
i obdarowywania innych (dziecko poznaje tradycje mikołajkowe oraz uczy się, jak sprawiać innym przyjemność), 
- stworzenie przestrzeni do komunikacji z rówieśnikami oraz dorosłymi (dziecko potrafi bawić się z innymi, 
jest tolerancyjne, umie miło spędzać czas), 
- zwiększenie twórczej aktywności dzieci, a także rozwijanie ich zainteresowań i talentów. 

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. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Organizując „Mikołajki dla dzieci" zakładamy: 
- kultywowanie tradycji związanych z obchodzeniem Mikołajek, 
- wprowadzenie dzieci w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, 
- integrację dzieci podczas wspólnej zabawy, 
- zwiększenie kreatywności oraz wzbogacenie doznań emocjonalnych dzieci poprzez ich udział w zabawach 
i konkursach, 
- wskazanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

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. 
Oplata Teatru „Narwal" prowadzącego 
Mikołajki dla dzieci 1.500 1.500 0 

2. Zakup słodyczy i drobnych upominków 
dla dzieci 500 500 0 

3. Obsługa merytoryczna i finansowa 200 0 200 

4. Wynajęcie sali świetlicy wiejskiej w Nurze 0 0 0 

Koszty ogółem: 2.200 2.000 200 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieraniem/nie pobieranie* 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)*/zolega (jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalogo ( ją )* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

PREZES ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA 

(podpis osoby upoważnionej 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

lub podpisy osób upoważnionych Bibl ioteki Publ icznej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Nur 

oferenta) 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2 
NIP 7591744686, REGON 365903759 D a t a . Q 5 1 Q 2QU R 

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. 

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