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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

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

Nazwa: Ełckie Towarzystwo Muzyczne, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000269987, Kod
pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Armii Krajowej , Numer posesji: 2, Województwo: warmińsko-
mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina:m. Ełk, Strona www: https://kontrapunkt.elczanie.pl/, Adres e-mail:
iwonakarmel@gmail.com, Numer telefonu: 662031985,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Iwona Świerzbicka
 
Adres e-mail: iwonakarmel@gmail.com Telefon: 662031985

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego CHÓR KONTRAPUNKT WIZYTÓWKĄ POWIATU EŁCKIEGO

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

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

Ełckie Towarzystwo Muzyczne wychodzi ze swoją działalnością poza powiat i miasto Ełk dając dobre świadectwo o
aktywności twórczej miejscowych muzyków - amatorów i prezentując dobry poziom wykonawczy. Plonem naszej pracy
jest zaproszenie Chóru Kontrapunkt do wykonania Koncertu w Drezdenku w dniu 29 czerwca 2019 r.. Zaszczytne
zaproszenie jest dużym wyzwaniem dla chóru, stanowi potwierdzenie rosnącego poziomu artystycznego Kontrapunktu.
Koncerty muzyki chóralnej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wielbicieli muzyki i tradycji. Od jego wykonawców
oczekuje się doznań, które zapadną w dusze i pamięć odbiorców na długi czas. Przez uczestnictwo Chóru w tym
przedsięwzięciu ETM chce promować tradycję śpiewania pieśni chóra;lnych . Przez realizację zadania promowany będzie
również Powiat Ełcki. Jego nazwa będzie często wymieniana podczas pobytu Chóru Kontrapunkt w Drezdenku. Jest to
również promocja działań kulturalnych Powiatu Ełckiego.
Liczba uczestników - 40 osób- chórzyści
Liczba odbiorców- ok 200 osób- słuchacze koncertu w różnym przedziale wiekowym.
Głównym celem zadania jest dalszy rozwój Chór Kontrapunkt i przygotowanie do koncertu. .Chór jest lokalną inicjatywą
mieszkańców Ełkui Powiatu Ełckiego. Funkcjonuje i działa dzięki zaangażowaniu i pasji osób kochających muzykę. Przez
kilkanaście lat swojego istnienia powoli wpisywał się w życie kulturalne naszego miastai powiatu . Dziś Kontrapunkt
posiada już stałe grono przyjaciół i odbiorców, a na jego koncerty przychodzi coraz więcej osób. Celem realizacji zadania
jest promowanie muzyki j, działań kulturalnych związanych z miastem i Powiatem Ełckim. Śpiewający na wysokim
poziomie artystycznym 45 osobowy chór jest niewątpliwie zespołem promującym Nasz Powiat. Wykonanie koncertu
poszerzy ofertę artystyczną stanowić będzie także promocję ełckiej organizacji pozarządowej, która przy odczuwalnym
wsparciu władz miasta, z pasją realizuje swoje hobby. Nowe doświadczenia zaowocują dalszym rozwojem artystycznym
chóru.
Opis poszczególnych działań:
1.Koordynacja
W ramach tego zadania będą podejmowanie działania polegające na organizacji całości przedsięwzięcia. Koordynator
zadania odpowiedzialny będzie miedzy innymi za przygotowanie koniecznych umów z osobami uczestniczącymi w
realizacji zadania , dpilnowanie realizacji działań zgodnie z harmonogramem, promocję zadania itp. Liczba miesięcy -1
2. Informacja i promocja projektu
W ramach tego zadania prowadzona będzie kampania reklamowa polegająca na zamieszczeniu informacji o realizacji
zadania na stronie internetowej ETM i innych dostępnych portalach internetowych, o współfinansowaniu zadania przez
Powiat Ełcki.
Liczba odbiorców > 50 tysięcy
-notki internetowe informujące o projekcie i współfinansowaniu
• strona internetowa ETM – http://kontrapunkt.elczanie.pl/
• https://www.facebook.com/chor.Kontrapunkt/
- zamieszczenie logo Powiatu Ełckiego na stronie internetowych
• strona internetowa ETM – http://kontrapunkt.elczanie.pl/
• https://www.facebook.com/chor.Kontrapunkt/
- ustna informacja o współfinansowaniu projektu
- informacja podczas koncertu o współfinansowaniu projektu
3. Próby chóru
W ramach tego zadania obędą się próby dla chóru i prowadzone przez Rafała Sulimę przy udziale korepetytorów w
głosach.
Liczba odbiorców- 40 osób
Liczba wykładowców- 1 osoba
Liczba korepetytorów w głosach - 2 osoby
Licza prób-9
4. Rozliczenie księgowe
W ramach tego działania rozliczenia księgowego projektu dokona osoba znająca zakres działań ETM i profesjonalnie
zaangażowana w wykonanie zadania.
Liczba adresatów- 1 osoba
5. Próba generalna
Jak przed każdym większym występem artystycznym , czując odpowiedzialność związaną z koncertami planowana jest
próba generalna, która odbędą się w dniu 29 czerwca 2019 r. w pomieszczeniach kościoła pw. Najświetszego Serca
Jezusowego w Drezdenku.
Liczba odbiorców- 40 osoby
Liczba prób - 1
6. Koncert
W dniu 30 czerwca 2019 r.Chór Kontrapunkt wykona Koncert w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Drezdenku.
Liczba wykonawców- 460osób
Liczba odbiorców - ok. 200 osób
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Liczba koncertów - 1

Miejsce realizacji

Ełk- Szkoła Muzyczna, Ełckie Centrum Kultury,Drezdenko- kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Próby przygotowujące do koncertu 9 prób
40 uczestników
1 wykładowca
2 korepetytorów w głosach

zdjecia
umowy
listy

Próba generalna przed koncertem 1 próba
40 uczestników

zdjęcia
listy

Odbiorcy koncertu ok.200 osób zdjęcia
nagrania

Koncert 1 koncert
40 wykonawców
ok.200 osób

umowy
zdjecia
nagranie

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

Charakterystyka oferenta

Początek chóru KONTRAPUNKT datowany jest na rok 1997, kiedy to pod kierownictwem nauczyciela PSM w Ełku
Wojciecha Popielarza powstał amatorski chór Cantilena. W 2001 roku dyrygentem chóru została dyrektor PSM I st. w Ełku
– Jadwiga Cymbor-Pasińska. W roku 2003 chór zmienił nazwę na KONTRAPUNKT. W roku 2007 r. zespół zaczął działać w
ramach Ełckiego Towarzystwa Muzycznego. W sezonie 2008/2009 obowiązki dyrygenta chóru pełniła Barbara Mejner. W
czerwcu 2009 prezesem Ełckiego Towarzystwa Obowiązki dyrygenta KONTRAPUNKTU we wrześniu 2009 roku przejął Rafał
Sulima. Pod jego batutą chór rozwija się i rozszerza działalność koncertową.Obecnie chór KONTRAPUNKT liczy 50 osób, są
w nim przedstawiciele różnych środowisk. Tylko niektórzy są związani zawodowo z muzyką, większość to amatorzy.
Śpiewanie w chórze to dla wielu spełnienie marzeń, rozwijanie wspólnych zainteresowań i radość, jaką daje praca, której
efekty oklaskują potem widzowie na koncertach.Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna, ale chór chętnie
sięga też po inne gatunki muzyki: muzykę ludową, negro spirituals, muzykę operową i operetkową, chóralne utwory
sceniczne, utwory rozrywkowe, muzykę polską. KONTRAPUNKT koncertuje w Ełku i okolicach, tworząc oprawę muzyczną
wielu uroczystości, reprezentuje też nasze miasto za granicą. Chór koncertował m.in. w Fiffizano we Włoszech, w Wilnie i
Alytusie na Litwie, w Nettetal w Niemczech, w Grodnie na Białorusi oraz w 2017 roku w Orbassano we Włoszech.
ZNACZĄCE WYDARZENIA z ŻYCIA CHÓRU: – Koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia chóru 18 czerwca 2017 roku, – srebrny
dyplom na I Międzynarodowym Konkursie chóralnym CANTU GAUDEAMUS 2016 w Białymstoku – kategoria A chóry
mieszane dorosłych powyżej 24 osób oraz brązowy dyplom w kategorii B – chóry kameralne dorosłych (14-24 os.)
– udział w międzynarodowym projekcie „Chór Europa”, łączącym chóry z Niemiec, Polski, Anglii i Litwy w Viersen (Niemcy)
z okazji święta zjednoczonej Europy (2009, 2014, 2015);
– Brązowy Dyplom IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2010);
– koncerty w bazylice mniejszej w Świętej Lipce, w ramach Świętolipskich Wieczorów Muzycznych (2010, 2011, 2012,
2013, 2015, 2016);
– udział w koncercie urodzinowym z okazji 125–lecia Niederrheinchor w Nettetal (2010)
– Nagrody Białej Lilii 2010 przyznane chórowi i dyrygentowi przez Prezydenta Miasta Ełku;
– Nagroda Talent Roku 2011 w kategorii muzyki chóralnej, przyznana chórowi i dyrygentowi przez Kapitułę Fundacji
Środowisk Twórczych w Olsztynie;
– udział w uroczystym koncercie z okazji otwarcia amfiteatru w Ełku (2012).
– Wyróżnienie Ełcki Bocian 2014 w kategorii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Nagroda Ełckiego Bociana 2015
w kategorii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Ełckie Towarzystwo Muzyczne realizuje swoje cele poprzez :
1.Podejmowanie i promowanie działań zmierzających do rozwoju kultury muzycznej ogółu społeczności miasta i regionu
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2.Wspieranie lokalnych twórców i wykonawców muzyki, w szczególności muzyki chóralnej
3.Kształtowanie tożsamości kulturowej miasta i regionu
4.Działanie na rzecz wymiany oraz upowszechniania osiągnięć i doświadczeń w zakresie kultury muzycznej
5.Podejmowanie współpracy z twórcami innych dziedzin sztuki
6.Prowadzenie chórów i zespołów muzycznych
ETM realizuje swoje cele przez:
1. edukację kulturalną, a w szczególności muzyczną, polegającą na:
a. prowadzeniu chórów i zespołów muzycznych
b. organizacji koncertów i innych imprez artystycznych
2. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi działającymi w Ełku, regionie, kraju i za granicą,
3. współpracę z lokalnymi samorządami,
4. promocję kultury Ełku i regionu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

ROK 2012
- Reprezentujemy Powiat Ełcki na XXIV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku-
2012 r- 4.000 zł
- Reprezentujemy Miasto Ełk na XXIV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja UM Ełku 2012 r.- 1.000 zł
- Ćwiczenie czyni mistrza - dotacja Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej- 2012 r.- 20.000 zł
- Ćwiczenie czyni mistrza.15 Jubileusz Chóru Kontrapunkt. Warsztaty i koncerty chórów miast partnerskich Ełk- Nettetal
dotacja województwa WM -2012 r.- 3. 000 zł
- Jubileusz Chóru Kontrapunkt- dotacja UM Ełku-2012 r.- 4.000 zł
- Śpiew uczy i rozwija- warsztaty Chóru Kontrapunkt- dotacja UM Ełku- 2012 r.- 2.000 zł
- Strona Internetowa Chóru Kontrapunkt- dotacja UM Ełku 2012 r.- 1.000 zł
ROK 2013
- Reprezentujemy Miasto Ełk na XXV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja UM Ełku 2013 r.- 1.400 zł
- Reprezentujemy Powiat Ełcki na XXV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku-
2013 r. - 1.500 zł
- Warsztaty wokalne z profesorem Cezarym Szyfmanem- dotacja UM Ełku-2013 r. - 1.000 zł
- Płyta Chóru Kontrapunkt- dotacja UM Ełku- 2013 r. - 5.000 zł
- Płyta Chóru Kontrapunkt- dotacja Gminy Ełk- 2013 r. - 3.000 zł
- Śpiew uczy i rozwija- dotacja UM Ełku- 2013 r.- 4.500 zł
Chór Kontrapunkt wizytówką miasta Ełku- dotacja UM Ełku- 2013 r.- 1.000 zł
- Koncert kolęd Anioł Pasterzom mówił- dotacja UM Grajewo- 2013 r.- 2.500 zł
ROK 2014
- W Hołdzie Janowi Pawłowi II- dotacja UM Ełku- 2014 r.- 1 000 zł
- Chór Kontrapunkt wizytówka Miasta Ełku- dotacja UM Ełku.- 1500 zł
- Śpiew nie zna granic- śpiewajmy w Viersen - dotacja Powiatu Ełckiego- 3 000 zł
- Śpiew nie zna granic- śpiewajmy w Viersen- dotacja UM Ełku - 8 000 zł
- Góry na Mazurach- dotacja regrantingowa UM Ełku.- 2.000 zł
- Koncerty chóru Kontrapunkt- dotacja UM Grajewo- 2 500 zł
- Jest taki wieczór który łączy wszystkich- dotacja UM Ełku- 2 500 zł
- Koncert kolęd- dotacja UM Grajewo- 2000 zł
- Spotkania Muzyczne w Gminie Ełk- dotacja Urzędu Gminy Ełk - 2500 zł
- Ćwiczenie czyni mistrza- warsztaty chóru Kontrapunkt- dotacja UM Ełku- 3.500 zł
- Mazurskie Spotkania Muzyczne- dotacja UM Ełku-1300 zł
- Mazurskie Spotkania Muzyczne- dotacja Urząd Marszałkowski-3.000 zł
- Spotkania Muzyczne w Gminie Ełk- dotacja PROW 2007-2013- 25.679 zł
- Spotkania Muzyczne w Gminie Ełk- dotacja Gminy Ełk- 4.000 zł
ROK 2015
- Rozwijamy nasze pasje- dotacja UM Ełk -01.04.2015r - 4 000 zł
- Ełk- Nettetal-łączy nas muzyka- dotacja UM Ełk - 10.04.2015 r - 5 000 zł
- Reprezentujemy Powiat Ełcki na XXVII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku-
4000 zł
- Reprezentujemy miasto Ełk na XXVII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja UM Ełku- 4.000 zł
- Reprezentujemy miasto Grajewo na XXVII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja UM Grajewo- 800 zł
- Requiem – Moc Artyzmu- dotacja UM Ełk -15.000 zł
- Chór Kontrapunkt i Ełcka Orkiestra Kameralna wizytówka miasta Ełku- 8.000 zł
- Muzyka- uczucia, które można usłyszeć- dotacja UM Ełk .-15.000 zł
- Ełk- Nettetal łaczy nas muzyka- dotacja UM Ełku- 4.000 zł
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- Koncerty muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewa- dotacja UM Grajewo- 1.500 zł
- Koncerty muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewa cz.II - dotacja UM Grajewo- 1.000 zł
- Gloria- dotacja UM Ełku-1.000zł
ROK 2016
- Chór Kontrapunkt i Ełcka Orkiestra Kameralna wizytówka Miasta Ełku- dotacja UM Ełku- 3.500 zł
- Reprezentujemy Powiat Ełcki na XXVIII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku-
5.000 zł
- Reprezentujemy Powiat ełcki na I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym CANTU GAUDEAMUS- dotacja Starostwa
Powiatowego w Ełku- 1.704 zł
- Śpiew uczy i rozwija- dotacja UM Ełku - 5.500 zł
- Reprezentujemy Miasto Ełk na I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym CANTU GAUDEAMUS - dotacja UM Ełku - 2.200
zł
- Muzyka Pasja ponad wszystkie- Antonio Vivaldi- dotacja UM Ełku- 20.000 zł
- Oratorium na Boże Narodzenie- dotacja UM Ełku- 15.000 zł
- Oratorium na Boże narodzenie- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku- 2.500 zł
- Najpiękniejsze Polskie Kolędy- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku- 3.000 zł
- Koncert kolęd zespołu Golec uOrkiestra- dotacja UM Ełku- 10.000 zł
ROK 2017
- Muzyka, uczucia , które można usłyszeć- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku- 2017 r.- 5000 zł
- Koncerty przed Hejnałem- dotacja UM Ełku 2017 r.- 1.000 zł
- Jubileusz Chóru Kontrapunkt- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku 2017 r.- 5.000 zł
- Ełk i Orbassano łączy nas muzyka- dotacja UM Ełku - 30.000 zł
- Rozwijamy nasze pasje- dotacja UM Ełku - 7.000 zł
- Ełcka Orkiestra Kameralna- dotacja UM Ełku- 10.000 zł
- Koncerty na Cztery Pory Roku- dotacja UM Grajewa - 3.600 zł
- Jest taki wieczór, który łączy wszystkich- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku- 3.500 zł
- Artystyczne Źródełko- dotacja UM Ełku- 15.000 zł
ROK 2018
- Chór Kontrapunkt, wizytówką miasta Ełku- dotacja UM Ełku- 1000 zł
- Warsztaty Przygotowujące Chór Kontrapunkt i Ełcką Orkiestrę Kameralną do Koncertu w dniu 11 Listopada 2018 r.-
dotacja UM Ełku- 6 000 zł
- Ćwiczenie Czyni Mistrza- dotacja UM Ełku- 4 500 zł
- Sto Lat Polskiej Niepodległości- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku- 3 000 zł
- Koncert Radości 100- lat Polskiej Niepodległości- dotacja UM Ełku- 5 000 zł
- Koncert Chóru Kontrapunkt na 11 Listopada 2018 r.- 100 lecie Niepodległości- dotacja UM Grajewa- 4 000 zł
- Świąteczny Koncert na Chór i Orkiestrę- dotacja UM Ełku- 5 000 zł
- Świąteczny Koncert na Chór i Orkiestrę- dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku- 3 000 zł

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wynagrodzenie dyrygenta- wycena 10 x 100 zł = 1000 zł
Wynagrodzenie koordynatora - wycena 800 zł
Wynagrodzenie za rozliczenie księgowe- wycena 200 zł
Wynagrodzenie korepetytorów w głosach chór- wycena 2 osoby x 500 zł = 1000 zł
Sprzęt komputerowy - przygotowanie nut, ogólne potrzeby kancelaryje, koordynacja projektu
Telefony i łacza internetowe- , kontakt, przekazywanie informacji, kordynacja projektu
Sale i instrumenty - próby chóru
Rafał Sulima - Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, filia w Białymstoku w trzech
specjalnościach: organy, muzyka kościelna, śpiew solowy. Wykładowca warsztatów przegotowujących do
koncertu.Dyrygent chóru .
Chór KONTRAPUNKT- Ełcki chór skradający się z 46 osób
Magdalena Jusiel – księgowa- wykształcenie wyższe ekonomiczne
Iwona Świerzbicka- koordynator projektu i wielu zadań ETM
Agnieszak Zadroga, Iwona Juszkiewicz- korepetytorzy w głosach

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie dyrygenta( próby z chórem i
koncert)

1000,0    
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2. Wynagrodzenie korepetytorów w głosach-
chór- 2 osoby

1000,0    

3. Koszt transportu Ełk- Drezdenko -Ełk 5000,0    

4. Koszt noclegu + jeden posiłek 3800,0    

5. Wynagrodzenie koordynatora 800,0    

6. Wynagrodzenie za rozliczenie księgowe
projektu

200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11800,0 2000,0 9800,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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