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ilosc zai. UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty: 
Oferty nalezy wypetnic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.; „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze natezy skreslic niewtasciwq odpowiedz, pozostawiajqc 
prawidtowq. Przyktad; „pobicraniQ*/nicpobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do ktorego adresowana jest oferta 

Wojt Gminy Nur 

2. Tryb, w ktorym ziozono oferty Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego '̂ Zadanie w zakresie kultury i sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

4. Tytut zadania publicznego IV Spotkanie Kol̂ dnicze 

5. Termin realizacji zadania publicznego '̂ Data 
rozpocz^cia 

12.01. 2020r. Data 
zakohczenia 

12.01.2020r. 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby) 
Stowarzyszenie „Zesp6t Spiewaczy Nadbuzanie", forma: stowarzyszenie zwykte, REGON 369844663, NIP 7591747673, 
siedziba: ul. Drohiczynska 10, 07-322 Nur 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osob upowaznionych do 
sktadania wyjasnieii dotyczgcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony mternetowej) 

Izabela Bogucka.tel. 504789845 
Rachunek bankowy stowarzyszenia; Bank SpotdzJelczy w Ciectianowcu OddzJat w 
Nurze 32874900062600046220000010 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Zespot Spiewaczy Nadbuzanie powstat 4 lata temu i jest 19 osobow^ gi*up^ ludzi w roznym wieku, dziataj^c^ na 

terenie gminy Nur. Gtownym celem dziatalnosci zespotu jest integracja i rozwoj lokalnego srodowiska poprzez 

kultywowanie lokalnych tradycji, popularyzacja spiewu ludowego, promocja gminy, powiatu i regionu, ochrona 

dziedzictwa kulturowego, ozywienie i aktywizacja mieszkahcow gminy . Spotkania kol^dnicze organizowane przez 

zespot w minionych latach cieszyty si^ duzym zainteresowaniem wsrod dorostych, miodziezy i dzieci. Imprezy te 

wspaniat^ okazj^ do zaprezentowania dorobku zespotu , integruj^ uczestnicz^ce w nich rodziny, stanowi^ 

alternatywny sposob na sp^dzenia wolnego czasu, promujq ide^ wspolpracy mi^dzypokoleniowej oraz rozwijaj^ 

kreatywnosc i umiejQtnosci tworcze uczestnikow. Dziatanie zespoiu muzyczno-wokalnego inspiruje innych do 

dziatania i zaangazowania w zycie spotecznosci lokalnej. 

IV Spotkanie Kol^dnicze to organizowane juz po raz kolejny przez Zespot Spiewaczy Nadbuzanie spotkanie dIa 

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni. 
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wszystkich mieszkahcow gminy Nur maj^ce integrowac mieszkahcow bez wzgl^du na wiek i profesj^, kultywowac 

zwyczaj kol^dowania w okresie bozonarodzeniowym. Podczas tegorocznego spotkania zaproszeni do Swietlicy 

Wiejskiej w Nurze kol^dnicy zaspiewaj^ kol^dy, wyst^piq z tzw. „Herodami" oraz jasetkami. Zadanie to w sposob 

szczegolny adresowane jest do mtodych ludzi by mogli poznac zanikajgce zwyczaje odtwarzaj^ce w formie 

widowiska kol^dniczego tradycyjn^ obrz^dowosc swiqt Bozego Narodzenia. DIa wszystkich uczestnikow spotkania 

przewidziane s^ drobne upominki, dyplomy podzi^kowania i wspolny positek. Podczas IV Spotkania Kol^dniczego 

cztonkowie zespolu przygotuj^ positek dIa jego uczestnikow. Zespot wystgpi podczas spotkania z koncertem kol^d 

i pastoratek. 

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Planuj^c spotkanie zaktadamy: 

wzrost swiadomosci i wiedzy dotycz^cej widowiska obrz^dowego (kol^dniczego). 

-przetamanie barier pokoleniowych w kulturze, 

-zachowanie I przekazywanie lokalnych tradycji, 

-zdobycie nowych umiej^tnosci i wiedzy, 

-integracja spoteczehstwa, 

-promocja gminy Nur, powiatu t indywidualnych artystow, 

-aktywizacja mieszkahcow gminy, 

-podtrzymanie tradycji otwartych spotkah oferuj^cych kulturalne sp^dzenie czasu w formie dostosowanej do 

wszystkich grup wiekowych 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow 
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt catkowity 
(2t) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacjî * 
(zt) 

do poniesienia 
ze srodkow 

finansowycti 
wtasnych, srodkow 

poctiodzgcych z 
innycti zrodet, 

wktadu osobowego 
lub rzeczowego"' 

(zt) 
Zakup upominkow dIa uczestnikow 350zt 350zf Ozt 

2. Dyplomy dIa uczestnikow ISOzt ISOzt Ozt 

3. Zakup produktow spozywczych ISOOzt ISOOzt Ozt 

Koszty ogotem: 2000zt 2000zt Ozt 

O^wiadczann(-y), ze: 

Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt. 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie*/ntepobieranie* swiadczeri pieniQznych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* sktadajqcy ninlejszq oferty nie zaiega (-jq)*/zalega z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* sktadaj^cy niniejszq oferty nie zaiega (-j^)*/zalega (-jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

" Z E S P O L S P I E W A C Z Y 
NADBUZANIE*' 

ul. Drohiczynska 10 07-322 Nur 
REGON 369844663 NIP 7591747673 

^^^.A&Al:.MJ3M. 
Zatqcznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S^dowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryginatem kopia aktualnego wyci^gu z innego rejestru lub ewidencji. 

(podpis osoby upowaznionej 
lub podpisy osob upowaznionych 
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu 
oferenta) 

3 




