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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z Instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobleranle*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, 
pozostawlającprawidłową, Przykład: „pobleranieVniopobioronio*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Burmistrz Bornego Sulinowo

zadania w zakresie: podtrzymywanie i upowszechniania tradycji lokalnej, działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnej, budowanie więzi

łl. Dane oferenta(-tów)
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Kuźnia Talentów" w Krągach, Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych pod numerem 18/2019
Adres siedziby: Krągi 4 78-449 Borne Sulinowo
Adres do korespondencji: Krągi 4 78-449 Borne Sulinowo
Adres e-mail; annalat1988@wp.pl
Telefon : 500 225 001

Anna Latkowska 
e-mail: annaiat1988@wp.pl

telefon : 500 225 001

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

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.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Organizacja Dnia Niepodległości 11 Listopada -rozpoczęcie Mszą Świętą we wis Krągi( modlitwa za naszą Ojczyznę), 

przejście korowodem do świetlicy wiejskiej, wspólna śpiewanie, opowieści i biesiada łącząca pokolenia. Nieodzownie 

związane ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę są nasze symbole narodowe. Należą do 

nich barwy narodowe, flaga i godło państwowe oraz hymn. Dlatego 11 listopada wszędzie powiewają biało- 

czerwone flagi, a w wielu instytucjach i domach słychać „Mazurka Dąbrowskiego”, dlatego też chcemy 

kontynuować rozpoczęta tradycję obchodów, która łączy nas ponad podziałami i pięknie udekorować naszą 

wieś.
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Organizacja 1 „Jesteśmy razem" Obchodów 
Dnia Niepodległości 11 Listopada

Udział 20 osób
Zdjęcia na stronie urzędu i naszej stronie 
facebook

Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem aktywnie uczestniczącym w życiu gminy, powstałym w marcu 2019 roku, mającym jednak już 
doświadczenie w organizowaniu imprez. Na swoim koncie mamy udany Piknik Majowy 2019, warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego i 
ozdób dożynkowych dla dzieci i młodzieży, organizowaliśmy obchody 11 Listopada oraz 3 razy Rodzinny Rajd Rowerowy dookoła Jeziora 
Pile, Piknik Dary pola i ogrodu.
Realizowaliśmy projekt ETNO POLSKA stroje ludowe, warsztaty ginące zawody Posiadamy doświadczonych i wykształconych członków 
Stowarzyszenia, o przygotowaniu pedagogicznym, turystycznym, udzielania pierwszej pomocy, fachowców w dziedzinie ruchu drogowego, 
wodnego.Mocno zaangażowanymi w działania mające na celu promocję regionu, rozwoju kulturalnego, sportowego i artystycznego, 
zachowaniu pamięci o naszych przodkach, kultywowaniu tradycji, rękodzieła ludowego oraz szeroko pojętego patriotyzmu.
Ciągły projekt "Droga do rzemiosła" i cykliczne warsztaty ; wyplatania wikliny, stolarskie, malarskie, murarskie, ogrodnicze kulinarne, 
malowania na szkle.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Poczęstunek na świetlicy 10001.
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V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
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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)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem 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, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne
^o^nj^y^rzepisami o ochronie danych osobowych.
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STOWARZYSZENIE iMC^TYWSPOtECZNYCH 
..KUŹNIA TALENTÓW” 

Krągi 4. 78-449 Borne Sulinowo 
iel. 500 2?fi 001. 788 365 812 
NIP’ 673i9Gń238 SFGON 382794047
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