
Oferta realizacji zadania publicznego
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ i POTRZEB KULTURALNYCH
Stowarzyszenie Klub Seniora „Dąbrówka"

W dniu 19 marca 2019 r. Stowarzyszenie Klub Seniora „DĄBRÓWKA" z siedzibą w 
Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14 b, 05-252  Dąbrówka, złożyło ofertę realizacji zadania 
publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pt. „Rozwijanie 
zainteresowań i potrzeb kulturalnych " o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 
3 i 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy 
każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 27 marca 2019 roku na 
adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza 
Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w 
terminie.

Załączniki:
1. Oferta
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertą należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranieł /niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niopobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

GMINA DĄBRÓWKA,05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14

2. Rodzaj zadania publicznego1’ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

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

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA „DĄBRÓWKA" Nr 40 w ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 
Wołominie, siedziba 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14 b

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Krystyna Augustyniak- Sekretarz Stowarzyszenia Klub Seniora „Dąbrówka" 

Tel.693 056 587
augustyniakkrystyna28@gmail.com

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

2. Termin realizacji zadania publicznego Data
rozpoczęcia

04 kwietnia 2019 
roku

Data
zakończenia

29 czerwiec 2019 
roku

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Cel realizacji zadania to umiejętność improwizacji, która uczy nas otwartości na innych i wiary w siebie, tworzy 

możliwości oraz pomysły, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz działania w stresie. Zdecydowanie ułatwia 

nawiązywanie kontaktów, także tych międzypokoleniowych.

Utworzenie grupy taneczno-wokalnej oraz teatralnej wpłynie korzystnie na rozwijanie zainteresowań kulturalnych 

seniorów. Nauczy seniorów praktycznych ćwiczeń sprzyjających pozbyciu się własnych ograniczeń, przełamaniu 

kompleksów, obaw przed występami publicznymi. Stworzy możliwość spożytkowania swojej energii i przekazania innym 

swojego doświadczenia. Nauka śpiewu i tańca ludowego - regionalnego pozwoli seniorom prezentować swoje 

osiągnięcia i nasz region podczas różnych uroczystości organizowanych nie tylko przez Gminne Centrum Kultury i Wójta

u

2)

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.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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gminy Dąbrówka, ale również podczas uroczystości organizowanych przez sąsiednie Gminy. Zajęcia będę się odbywać w 

Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Grupa teatralna będzie liczyła 15 osób zaś grupa taneczno-wokalna 20 osób. 

Projekt skierowany jest do osób w wieku emerytalnym, którzy chcą spróbować tej formy aktywności i w ten sposób 

przełamać różnego typu bariery związane z wiekiem, osobowością lub chcących aktywnie spędzić czas i spożytkować 

swoją energię.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Rozwój umiejętności teatralnych 
poprzez zajęcia warsztatowe, pozbycie 
się własnych ograniczeń, przełamania 
kompleksów, pozbycie się obaw przed 
występami publicznymi

Utworzenie 15-osobowej 
grupy teatralnej, znaczna 
integracja zespołu

Lista obecności, dokumentacja 
fotograficzna. Ocena trenera zajęć 
teatralnych

Rozwijanie zainteresowań i potrzeb 
kulturalnych, różnorodnych form życia 
kulturalno-oświatowego, towarzyskiego 
oraz rozbudzanie potrzeb w tym zakresie 
Wspieranie twórczego spędzania czasu 
wolnego, współpraca w grupie

Utworzenie 20 osobowego 
zespołu wokalno- 
tanecznego promującego 
nasz region, znaczna 
integracja zespołu

Prezentacja na różnych uroczystościach 
organizowanych przez GCK i Wójta Gminy, 
dokumentacja fotograficzna, lista obecności

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania_____________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Klub Seniora „Dąbrówka" został założony przez grupę seniorów w miesiącu październiku 2018 roku a

wpisany do ewidencji Stowarzyszeń został w dniu 31 grudnia 2018 roku. W chwili obecnej zrzesza 80 osób z 

miejscowości Dąbrówka oraz z sąsiednich wsi tj. Karpina, Laskowa, Małopola, Dręszewa. Od 1 kwietnia 2019 roku 

planowana jest realizacja nauki śpiewu i tańca ludowego, w której weźmie udział 20 osobowa grupa seniorów. Ponadto 

zostanie utworzona grupa teatralna licząca 15 osób, prowadzona przez instruktora zajęć teatralnych.

Stowarzyszenie posiada lokal do realizacji w/w działań oraz instruktorów do prowadzenia zajęć.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Wynagrodzenie trenera zajęć 
teatralnych -  7spotkań po 2 godz.- 228 
zł za 1 godz.

3192,00

2. Wynagrodzenie instruktora śpiewu i 
tańca ludowego. Zajęcia w 1 x w 
tygodniu po 1,5 godz. -  100,00 za 1 
godz.

1800,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4992,00

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)* /^etegaf-jąj* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zategafją)*-* 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, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.... ............................................................  Data 18.03.2019r.

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


