
 

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*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

 
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 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa NIP 5251562577 REGON 000776019 
KRS: 0000109984 
ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W MICHAŁOWICACH 
UL. RASZYŃSKA 34 05-816 MICHAŁOWICE 
PEŁNOMOCNICTWO nr 001113 z dnia 23.04.2018 udzielone niżej wymienionym osobom Zarządu Oddziału w Michałowicach: 
Ewa Adamczyk – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego, Teresa Rusek – Sekretarz Oddziału Rejonowego 
Elżbieta Gospodarczyk – Wiceprzewodnicząca, Dutkiewicz Szczepan Ryszard - Sekretarz  
NR RACHUNKU BANKOWEGO: 98 1240 6380 1111 0010 6344 3179 

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

RENATA KARLEWICZ 668110924 
renata.karlewicz@wp.pl; renata.karlewicz@renkar.eu 
 
 
 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
  

1. Tytuł zadania publicznego Muzykalny senior 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.11.2021 Data  
zakończenia 

31.12.2021 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Kontynuacja nauki śpiewu i gry na instrumentach a także występy estradowe chórów „Czerwone Korale„ 

i „Michałowiczanka”. Miejscem prób chóru „Czerwone Korale” jest Świetlica Sołecka w Opaczy-Kolonii, a chóru 

„Michałowiczanka” sala multimedialna  przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.  Członkami chórów są głównie seniorzy, 

mieszkańcy naszej gminy. Nauka śpiewu i gry na instrumentach , a także występy są dla członków chórów bardzo ważnym 

aspektem ich życia. Spełniają swoje marzenia, uczą się współpracy w grupie, ciekawie spędzają wolny czas. Występy 

zespołów sprawiają słuchaczom wiele radości, mają możliwość przypomnienia sobie i poznawania nowych piosenek, 

 
1) 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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



obcowania z muzyką. Chóry działają od ponad dziesięciu lat, od 6 lat nasze  stowarzyszenie wspiera ich działalność

i w dalszym ciągu dostrzegamy zapotrzebowanie na tego typu działalność w naszej gminie. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Kontynuacja działalności chórów poprzez 
realizację pasji muzycznych, możliwości 
spędzenia wolnego czasu, integracji, 
zwiększanie swoich zdolności. 

Próby 3-4 razy w miesiącu, 
średnio po 3 godziny.                       
W miarę możliwości występy 
estradowe. 

Dokumentacja fotograficzna, umowy                 
z kierownikami artystycznymi, umowy lub 
faktury na szycie strojów. 

 

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

Oddział Rejonowy PZERiI w Michałowicach posiada kilkuletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad chórami. 

Wszelkie nasze działania w tym zakresie jak organizacja prób i występów, zakup instrumentów muzycznych i strojów 

estradowych, są prowadzone jako działalność społeczna. Zespoły są prowadzone od wielu lat przez doświadczonych, 

z odpowiednimi kwalifikacjami kierowników artystycznych. Do nauki wykorzystane będą wcześniej zakupione 

instrumenty muzyczne, oprzyrządowanie, aparatura i akcesoria estradowe. Nasze stowarzyszenie składało już 

niejednokrotnie oferty na konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy i zawsze w terminie i prawidłowo składało rozliczenie. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. wynagrodzenie kierowników 
artystycznych 

7100,00   

2. uszycie strojów estradowych 2000,00   
3. obsługa administracyjno-finansowa 900,00   
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 10000,00 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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* 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, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
                                                   Data ........................................................ 
Ewa Adamczyk 
 
Teresa Rusek 
....................................................... 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  



osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów) 
  


