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Załączniki do rozporządzen a 

Przewodnicz ącego Komitetu do spraw Po żytku 

Publicznego z dnia 24 pa ździernika 2018 r. (poz. 2055) 

I ZADANIA PUBLICZNEGO 

Ofertę  nale ży wype ł ni ć  wyłącznie w bia łych pustych polach, zgcinie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdk ą , np.: „pobieranie*/niepobieranie*"  oznacza, że nale ży skre ś li ć  niew ła ściwą  odpowied ź , pozostawiaj ą c 

prawid łową . Przyk ład: „p o bi eran i e */n i c p o bi eran i e *". 

I. Podstawowe informacje o z łożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia 
do którego jest adresowana oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego" )  
Zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wy ż szego, 

„. 	„ 
edukacji, oswiaty i wychowania 

II. Dane oferenta(-tów) 

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

Forma prawna: Stowarzyszenia 
Nr KRS: 0000202864 
Adres: Nowa S łupia ul. Świętokrzyska 53A 

2. Dane osoby upowa żnionej do sk ładania Marek Partyka - Wiceprezes Towarzystwa Przyjació ł  Nowej 
wyja śnień  dotyczących oferty (np. imi ę  i nazwisko, S łupi 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Tel. 669692030 

lii. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytu ł  zadania publicznego Program stypendialny „Zawsze warto" - II edycja 

2. Termin realizacji zadania publiczneg02 
Data 18.10.2021 r. Data ,  15.12.2021 r. 
rozpoczęcia zakonczenia 

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

Głównym celem programu stypendialnego „Zawsze warto" b ędzie wybór i gratyfikacja najlepszych uczniów ze 

szkó ł  podstawowych z terenu Gminy Nowa S łupia, osiągaj ących wysokie wyniki nauczania oraz działaj ących 

na rzecz lokalnych spo łeczno ści. 

Realizacja zadania przyczyni si ę  do motywowania wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowai 

intelektualnych, artystycznych, spo łecznych, do udziału w konkursach przedmiotowych oraz anga żowaniu się  y" 

działalność  na rzecz spo łeczno ści lokalnej (wolontariat, uczestnictwo w życiu 	kulturalnym gminy). 

Odbiorcami stypendium b ędą  uczniowie, którzy posiadaj ą  zainteresowania wykraczaj ące poza szkolny program 

nauczania, mog ą  poszczyci ć  się  osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Jednym z warunków 

1 lRod zaj zadania zawiera si ę  w zakresie zada ń  okre ś lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia ł alno ści po żytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pó źn. zm .). 

2 lTermin realizacji zadania nie mo że być  d ł u ższy ni ż  90 dni. 



stawianym stypendystom jest otrzymanie przez nich na koniec poprzedniego roku szkolnego świadectwa 

szkolnego z wyró żnieniem. Na decyzj ę  o przyznaniu nie ma wpływu sytuacja materialna kandydata. 

Kandydatów do stypendium zg łaszaj ą  dyrektorzy szkó ł  podstawowych lub Rady Pedagogiczne tych szkó 

poprzez wype łnienie formularza zgłoszeniowego opracowanego przez Towarzystwo Przyjació ł  Nowej S łupi. 

Zgłoszenia będą  przyjmowane w okresie od 18.10.2021 r. do 08.11.2021 r. 

Oceny wniosków i zatwierdzenia listy rankingowej dokona Komisja Kwalifikacyjna. W sk ład komisji wejd 

przedstawiciele Towarzystwa Przyjació ł  Nowej Słupi, przedstawiciele samorz ądu Miasta i Gminy Nowa S łupia, 

j. Radni będący członkami Komisji O światy, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Spo łecznych. 

Stypendia dla laureatów będą  uroczyście wręczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Sposób monitorowania rezultatów J 
Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osi ągnięcia 
rezultatów (warto ść  docelowa) 

.. 
informacji nformacji o osiągnięciu 

wskaznika 
Co 	najmniej 	10 Lista wypłat 

Wypłata stypendium dla uczniów z stypendystów 
terenu Gminy Nowa S łupia 

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego do świadczenia w realizacji dzia łań  planowanych w ofercie oraz zasobów, które b ęd 
wykorzystane w realizacji zadania 

Towarzystwo Przyjació ł  Nowej S łupi działa na terenie Gminy Nowa S łupia od 2004 r. Jednym z głównych 

statutowych celów stowarzyszenia jest udzia ł  w programowaniu kierunków rozwoju życia społecznego, 

gospodarczego, o światowego i kulturalnego gminy. Program stypendialny wpisuje si ę  w ten cel. 

Towarzystwo Przyjació ł  Nowej S łupi na przestrzeni lat anga żowało się  w działania edukacyjne skierowane do 

młodzieży. Było organizatorem wielu konkursów tematycznych, które cieszy ły się  dużym zainteresowaniem. 

W ubiegłym roku Towarzystwo Przyjació ł  Nowej S łupi było realizatorem I edycji Programu Stypendialnego 

„Zawsze warto". Łącznie stypendium otrzyma ło 21 uczniów. 

W realizacj ę  zadania zostanie włączony Zarząd Towarzystwa Przyjació ł  w Nowej S łupi, który będzie 

odpowiedzialny za pracę  Komisji Kwalifikacyjnej i przygotowanie niezb ędnych dokumentów. 

Organizacja uroczystego wr ęczenia stypendiów odb ędzie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Now 

Słupia. 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość  PLN Z dotacji Z innych 
ź ródeł  

1. Wypłata stypendium dla 6.500,00 6.500,00 0,00 
uczniów szkó ł  
podstawowych  

Suma wszystkich kosztów realizacji 6.500,00 6.500,00 0,00 
zadania 

V. Oświadczenia 

O świadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wy łącznie w zakresie dzia łalno ści po żytku publicznego 

oferenta(44w-). 

2) pobieranie świadcze ń  pieni ęż nych b ędzie si ę  odbywa ć  wyłącznie w ramach prowadzonej odp łatnej dzia ł alno ści po żytku 

publicznego; 

3) oferent* / oferenc i* sk ł adaj ący niniejsz ą  ofertę  nie zalega(j ą )* / zalega( j ą )* z op łacaniem nale ż no ści z tytu ł u zobowi ą za ń  
podatkowych; 

4) oferent* / ofcrcnc i* sk ładaj ący niniejsz ą  ofertę  nie zalega(j ą )* / zalega( j ą )* z op ł acaniem nale ż no ści z tytu ł u sk ładek na 

ubezpieczenia spo łeczne; 

5) dane zawarte w cz ęści II niniejszej oferty s ą  zgodne z Krajowym Rejestrem S ądowym* / inn ą  w ła ściwą  ewidencją * ;  

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łą cznikach są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie zwi ą zanym ze sk ładaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycz ą  te dane, z ło ży ły stosowne o świadczenia 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Data 	o.. ftQj Z7Q 
I odpis osoby upowa żnionej lub podpisy 

osób upowa żnionych do sk ładania o świadcze ń  
woli w imieniu oferentów) 


