
PoUczENlE co do spo@bu wvpe|niania of€rtv|
oferĘ należywypeinićwylącznie w biavch puśtyĆh polach, ŻEÓdnie

zaŻnaĆŻeniĆ gwiazdką, np'1,,pobieńnie*/niepobiĆranie*" oŻnacŻa,
pGWidłową. Ptykład]'/pÓbł..rasiei/n jepobierŹniĆ*".

l. Podstawowe informacie o złożonej ofurcie

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLTCZNEGO

Załączniki do lozpo?ądzenia Ministra
RodŻinv, Pracv i Politvki społe€Żnei z dnia
25 kw'etnia 2016 r (por. 570)

zalącznik nf 1

z instr!kcjańi UńiĆŚŻcbnvmi przv posŻĆzegó]nvch polach

7F .alF7y 'lrpd a rFwIżaLwą odpohlpdi po/o t.wld-ą'

1. orSan administracji publiclnej,
do któr€co adresovfana i€st o'€.ta

Wójt Gminy czermin

2. TrYb, w Kórym Żtoźono ofenę
AfŁ 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r o dziah'ności poźytku public2nego

3. Rodzai uadania publiczneaorl Pomoc społeczna-wĘm pomoc rodzinom W trud n ej sytuacji fina nsowej

4. Tvtuł Żadania publicznego Program operacyjny Pomoc zywnościowa 2014_2020

5. Termin r€alizacii zadania publi.zneaoł Data 11.03.2019 Data 4.06.2019

ll. Dane oferenta ('ów)

Ill. zakres rŻecŻowy zadania publiczne8o

1. Na.wa oferenta (-óv'), forma prawna, num€r Krajot''ego R€j€stru sądowąo lub innej ewidencji, ad'€s siedziby oraŻ
ad'€s do korespond€ncji {j€ieli jest inny od.dresu siedziw)
Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy społecznej w Mielcu. numef w Krajowym Rejestze sądowym

0000041349, uI solskieoo 10, 39_300 Miełec

2.lnne dodatkowe dane kontaklowe, w
tym dan€ osób upowaźnionych do
skhdania wyiaśnień doty€zącYch oferty (np'

numer telefonu' adres pocŻty eleKronicrnej,
numer fakU' ad.es ślonv internetowei)

Skoczylas Joanna - kierownik biura

nrtel.: 17 583 16 76

pkp9mielec@eńail'Ćom

1. opis 
'adenie 

publicznegp proponowan€go do r€alizacii wraz ze wskazaniem/ w ga€R'lnoś.i celu, mi€js.a iĘo
Ęaliza.ii. !ruo odbiohiw Źdania otz do wvkożvdania wkłJdu ośobowepo lub

PKPS w Nlielcu uczestniczy w realizacji Programu FEAD 2o14-2o2o ''Dostarczanie żyłVności najuboższej

ności Unii Europejskiej" \^&żej wymienioną żYłłność zarząd Miejsk| PKPS odbiera Ż magazynu ZaŻądu

owego PKPs Krosno ' W związku z coraŻ większa liczbą uboqich rodzin w naszym powiecie jest potŻeba

ania nieodołatnie oroduktów żvwnościowvch w UŻoodnieniU Ż GminnVm ośrodkaem

lRodŻ.j Żadćnia zawiera się w Żakresi€ zadań określonych w art' 4 ustawy z dni. 24 kwietnia 2oo3 . odŻial.lności pożVtku

p!biicznego i o woiÓntóriaĆiĆ'
lTermin rea żacjizadania nie może byćdłuż5zY niż 90 dni'

1



cy społecznej w czerminie' celem naszej działalności jest pomoc charytatylvna najbardziej potlzebującym

cym w bardzo trudnej sytuacji mateaialnej' Listę osób potrzebujących olaz skierowania do otrŻymania

mocy ŹyłVnościowej sporządza GoPs czeminie . prŻy Wyżej Wymienionym zadaniu pracują pracownicy

KPS oraz wolontariusze.

2. zakt dane rezułtaty rea li.acji zada nia publicznego

ięki realizacjj Programu zylvnościowąo FEAD 2014-2020 pomagamy potrzebującym dostarczając żylvn

jedyna organizacja charylatylvna w okolicy - niejednokrolnie jest to jedyna pomoc materialna.

lv. szaaunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publiaznego (w pEypadku więkre]'liczby kÓŚztów

iŚtnieje możliwość dodan ia koleinych wieuzy)

tp.

Rodzaj kos.tu
(utl

do poniesienia

dotacii'r
(zł)

do poni€6i€nia

wbśny.h, środków

wkfadu osobowelp

lzł

l(ogtY oglił€m:
1202,40

1) proponowarezadanie publiczne będzie realizowan e wylącznie W Żakresie dŻiałalności pożVtku publiĆznego oferenta;
2) w.amach sk|adanejofei.V pPeWidujemy P€bigeielln iepobieran ie* świadĆŻeń pieniężnych od ad.esatów zadania;

3) wszystkie podŹne W oiercie oraz zalącznikach infolm.Ćje Śą ŻgodnĆ Ż aktua nvm stanem p€wnym

a) oferent*/€twj! skiadając1, ninieFzą ofrńę riĆ Ża ega (ją)'/€łe€a€di Ż oplacaniem na]eżności z tytuiu zobowiązań

5) oferent'/6{effiP Śkladający nirieFzą ofedr nie za ega Cjd*/4]€€a{'jąP z oplacanień iależnośĆi Ż tyt!ł! ŚklŻdek na

!bezpieĆzenia społeczne.

] )Wańość koŹtów ogółem do poniesienia zdotacjinie może przćkroĆŻyć10ooozł.
I )W przypadku wsparcia realkacji zadania publkzneso.



Ża|Ż

Polśłi l(omilet Pomo(y soole.2n5IoWa{yśŻeł'.c.aivIa.lv*n.

r!.lłl \'.l!l' jll \'ll.t'(! l0f.l' lż {Ar_'ó-7.i
SEKR

lub podpi5y ośób upowżnionych
do 3łladania oświadcz.ń rcli w inieniu

z.h.Żrit:
w przYpadku gdy oferent nie jeś Erejestrcwany w Kru]'owym R.jiestr.e

z orwinalem kopia aktualnego wv.iągu z inn.go Riestru lub ewiden.ii.

DatŹ 15.02.2019[

potwierdzona za zgodność

jski


