KOREKTA
DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
…......................................................
Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ / PODMIOTU O KTÓRYM MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..................................................................
(rodzaj zadania publicznego)

..................................................................
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od .............. do ...............

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ
WÓJTA GMINY WADOWICE GÓRNE
.......................................................
(organ administracji publicznej)

I. Dane oferenta/oferentów
1) nazwa: ..........................................................................................................................................
2) adres do korespondencji: .............................................................................................................
......................................................................................................................................................
3) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów (seria i nr
dowodu osobistego):
a) .............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................................
4) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
......................................................................................................................................................
II.

Harmonogram

1

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ......................... do ......................
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego14)

Terminy realizacji
poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego
zadania publicznego

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I

Koszt jednostkowy (w
zł)
Rodzaj miary

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Lp.

Koszt
całkowity
(w zł)

Koszty
merytoryczne
po stronie … (nazwa Oferenta)

1) ......................................
2) ......................................
3) ......................................
4) ......................................
5) ......................................
6) ......................................
7) ......................................
8) ......................................
9) ......................................
10) ......................................
II

Koszty obsługi zadania publicznego, w
tym koszty administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenta)

2

z tego
do pokrycia
z wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego
z finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego17)
(w zł)

Koszt
do pokrycia z
wkładu
osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

1) ......................................
2) ......................................
3) ......................................
4) ......................................
III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia
i promocji po stronie ... (nazwa
Oferenta)
1) ......................................
2) ......................................
3) ......................................

IV

Ogółem:

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

.......... zł

......%

2

Środki finansowe własne

.......... zł

......%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1 – 3.3)

.......... zł

......%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

.......... zł

......%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu
państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszy strukturalnych)

.......... zł

......%

3.3

pozostałe

.......... zł

......%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

.......... zł

......%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1 – 4)

.......... zł

100 %

V. Inne zmiany

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………

……………… …………………………………
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych)

(data)

---------------------------------1)
niepotrzebne skreślić

3

