
Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek 1

tel.: 6327208101' 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl ; e-mail : burrnistrz@kolo.pl

os.525.1.2022 Kolo, dn. 12.05.2022 r.

Dotyczy: ogloszenia o niozliwo5ci zglaszaniauwag do ofeffy zlohonej przez Kolskie Stowarzyszenie
Abstynent6w ,,Przyszlo56" w trybie afi. 19a ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 11.05.2022 r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla ofefta zloZona przez Kolskie
Stowarzyszenie Abstynent6w ,,Przyszlo56" na realizacjE zadania publicznego p.n. ,,Udzial w XXX
Og6lnopolskim Zlocie T rzeLw oici we Wadyslawowie".
Wobec powyZszego zamieszcza sig ofertg w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole orazna stronie internetowej wfyv4.kala.pl

Informujg, 2e zgodnie z aft. l9a ust. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po4rtku
publicznego i o wolontariacie moZna zglaszac uwagi dotyczqce zlo2onej oferty. Uwagi mohna
skladad pisemnie wUrzgdzie Miejskim w Kole w Punkcie Obslugi Mieszkaiica lub drog4 pocztow4
na adres Urz1d Miejski w Kole, ul. Stary Rynek l, 62-600 Kolo do 19.05.2022 r. (decyduje data
wplywu do Urzgdu).



Zalqczniki do rozporzqdzenia

Przewodniczqcego Komiletu do spraw Po2ytku

Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 201 8 r. (p02.2055)

Zalqczniknr 1

WZOR

U P ROSZCZONA OFE RTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BL]CZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:

ll. Dane oferenta(-t6w)

Ofertq nale2y wypetnii wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skreil
prawidlowq, Przyktad:,,pobieranie*/+iepebi,e+a+ie*".

I. Podstawowe informacje o zloionej ofercie
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1" Organ administracji publicznej,

do kt6rego jest adresowana oferta T-Lqu

2. Rodzaj zadania publicznegol) Przeciwdzialanie uzale2nieniom i patologiom spolecznym. J

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Kolskie Stowarzyszenie Abstynent6w,,Przyszlofie,, w Kole
Ul. Powstafic6w Wielkopolskich 4,52-600 Kolo.
KRS 00001tttLt

Forma prawna: Stowarzyszenie.

Nr konta; 13 2030 0045 1110 0000 0302 2100
Bank BG2 S.A. Oddzial w Kote, ul. Zegarowa 9, 62-600 Kolo.

adres e-mail : abstvnencikolo@wp.pl

Numer telefonu; 509 919 330

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyja5niefi dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Prezes - Katarzyna Grzelczak Tel. 537 427 226
Wiceprezes - Rafal Kamiriski Tel. 605 7S0 046
e-mail Stowarzyszenia; abst-ynencikolo(?rvp.nl

ll.Za rzeczowy zadania

1. Tytut zadania publicznego Udzial w XXX 096lnopolskim Zlocie TrzeiwoSci we Wladyslawowie.

2. Termin realizacji zadania publicznege2) Data
rozpoczecia

23.05.2022 Data
zakohczenia

30.06.2022

kres

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadad okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku
publicznego io wolontariacie (Dz, U, z20IBr, po2.450, zpoin.zm.),

2) Termin realizacji zadania nie mo2e byi dluiszy ni2 90 dni.



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

Zadanie polega na udziale Czlonk6w Kolskiego Stowarzyszenia Abstynent6w ,,PrzyszloS(" i ich rodzin w
XXX Og6lnopolskim Zlocie TrzeiwoSci we Wladyslawowie.

Gl6wnym celem Zlotu jest udziat w Zlocie trzeiwo6ciowym, pobyt ludzi uzale2nionych od

alkoholu w nowej niealkoholowej i trzelwej rzeczywisto5ci. Jest to odbudowa i umacnianie naderwanych przez

alkohol wiqzi rodzinnych oraz uczenie siq nowych niedysfunkcyjnych zachowari.

Zadanie propaguje trzehwy styl 2ycia, stanowi uzupelnienie podstaw terapii odwykowej.

Opis zadania:
Zadanie obejmuje uczestnictwo w Zlocie trzeiwo6ciowym.
Do realizacji zadanie niezbqdne bqdzie optacenie noclegu uczestnik6w oraz wynajem transportu.
Podczas Zlotu Czlonkowie Stowarzyszenia bqdq mieli mo2liwo6i uczestnictwa w spotkaniach grup
samopomocowych (miting otwarty AA), mini wykladach i prelekcjach o chorobie alkoholowej, dyskusji w
podgrupach i spotkaniach problemowych.

Miejsce realizacji;
O$rodek Wypoczynkowy,,Neptun" ul. 2eromskiego 37, 84-720 Wladyslawowo.

Grupa docelowa;
Czlonkowie Stowarzyszenia, osoby wsp6luzale2nione , rodzina Czlonk6w Stowarzyszenia.
W wyjeidzie weimie udzial 20 os6b .

Komplementarno66 z innymidziataniamipodejmowanymi przez organizacjq Iub inne podmioty.

Planowane zddanie jest sp6jne z celami statutowymi Stowarzyszenia ( cele w Statucie ; Organizowanie i
prowadzenie dzialalno6ci kulturalno - o6wiatowej, turystyczno - sportowej, itp. Zapewniajqcej warunki do
wla6ciwego spqdzania czasu wolnego w abstynencji).

Ponadto planowane zadanie wpisuje siq w cele szczeg6lowe okreSlone w rocznym programie
dzialalno6ci na2022 rok oraz w Programie Wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z Organizacjami pozarzqdowymi
na rok 2022.

Obiekt OSrodek Wypoczynkowy , Neptun" przystosowany jest dla os6b ze szczeg6lnymi potrzebami.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiqgniqcia

rezultat6w (warto56
docelowa)

Spos6b monitorowania rezultat6w I ir6dlo
informacji o osiqgniqciu wskainika

Zorganizowanie wyjazdu na Zlot
Trze2woSci 09 - tZ czerwca 2022
Wladystawowo

1 wyjazd
Lista uczestnik6w Zlotu
relacja fotograficzna, program Zlotu.



S. f<rOtt<a itrarakterystyka Oferenta, jego doSwiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re

w realizacii zadania

Kolskie Stowarzyszenie Abstynent6w ,,Przyszlo6i" realizuje zadania publiczne w ramach przeciwdzialania

uzale2nieniom i patologiom spolecznym. Dziqkiotrzymanym dotacjom Gminy Miejskiej w Kole zorganizowali6my

,,Swiqto latawca" kierowane do dzieci szk6l podstawowych i gimnazjum, Mistrzostwa Polski w Tenisie stolowym

Stowarzyszefi i Klub6w Abstynenckich z catej Polski.

Wyjazdy na Zlot Abstynenckie w Sierakowie, Bawarowie, Kartowicach, Miliczu, Wladyslawowie .

tp. Rodzaj kosztu Warto66
PLN

Z dotacji Z innych
ir6del

t. Noclegi 6 000,00

2. Wvnaiem busa 4 000,00

3. Koszt 3

4. Koszt 4

5. Koszt 5

Suma wszvstkich koszt6w realizacii zadania 10 000,00 4O aoo a 0

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. O5wiadczenia

Oiwiadczam(-my), ie:

proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalno5ci po2ytku publicznego
oferenta(-t6w);
pobieranie Swiadczed pieniq2nych bgdzie siq odbywai wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoSci poiytku
publicznego;

oferent* /ofurenei* sktadajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jq)* /-zdegaHdj z opiacaniem nale2no6ci z tytulu zobowiqzari
podatkowych;

4) oferent* / oferenei+ sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / *aleg+jE)* z oplacaniem nale2no6ci z tytulu sktadek na

ubezpieczenia spoleczne;
danezawartewczq5cillniniejszejofertysqzgodnezKrajowymRejestremSqdowym*/@
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yly stosowne
o6wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

Prezes
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