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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZDANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach,■źg'ódnie:ż;instrukęjąmiumieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieraftie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik \

2. Rodzaj zadania publicznego1’ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

NAZWA: Stowarzyszenie 4U
FORMA PRAWNA: Stowarzyszenie zwykłe 
NUMER:sz-144
ADRES SIEDZIBY: i
STRONA WWW: brak
ADRES DO KORESPODENCJI:'
ADRES EMAIL:
NUMER TELEFONU: :

2. Dane osoby upoważnionej do składania
Anna Maria Andrzejewskawyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Integracyjny warsztat świąteczny

2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 6.12.2022 Data 28.12.2022
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W ramach działania zostanie przeprowadzony warsztat świąteczny, którego celem będzie podniesienie poziomu 

poczucia lokalnej wspólnoty wśród mieszkańców zamieszkujących północne wsie gminy Kórnik. Warsztat będzie 

odpowiedzią na potrzeby zagospodarowania czasu mieszkańców zamieszkujących obszar wiejski, którzy w okresie 

jesienno-zimowym mają znacznie ograniczony dostęp do udziału w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

1,5 godzinny warsztat zostanie przeprowadzony na terenie świetlicy wiejskiej w Borowcu. W ramach warsztatów 

florystycznych mieszkańcy nauczą się układania kompozycji kolorystycznych, dopasowywania roślin oraz doboru 

dodatków. Warsztat będzie okazją do poznania się mieszkańców oraz podjęcia rozmów o potrzebach i możliwościach 

podejmowania wspólnych aktywności. Warsztat poprowadzi doświadczona florystyka.

11 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.J.

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańców zamieszkujących tereny 
wiejskie gminy Kórnik

Min. 15 osób Lista obecności

Zwiększenie liczby wydarzeń na 
terenach wiejskich

1 wydarzenie Lista obecności

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania __________________________ _______ _______ _______________________ ______

Stowarzyszenie 4U prowadzi działania pro ekologiczne i pro społecznościowe. W ramach działań społecznych 

prowadzono warsztaty kulinarne z obywatelami Ukrainy. Członkowie stowarzyszenia organizowali bieg przełajowy: 

Borowiecka Za-dyszka w latach 2021,2019,2018,2017,2016 a także warsztaty kulinarne, alpakoterapię.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji i Z innych 
źródeł

1. Przeprowadzenie warsztatów wraz z 
materiałami.

1.500

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1.500 1.500 I 0,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / z-ałega-^ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* / ofererrer^składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /-zełegał»ją)j z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Kr-ajowyrrTRejes+rem-Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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


