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Ogłoszenie 

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

W dniu 12 września 2022 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Puławach, 
ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy złożyła w Starostwie Powiatowym w Puławach ofertę 
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury - ,,Włostowice - Wokół Świątyni". 

Zarząd Powiatu Puławskiego uznając celowość zadania publicznego działając 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza ofertę 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach https://sppulawy.e 
biuletyn.pl/index.php?id=6 stronie internetowej powiatu puławskiego 
http://www.pulawy.powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatoweqo 
w Puławach. 

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można 
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. 

Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej w kancelarii ogólnej Starostwa lub 
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 
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Starostwo Powiatowe w Puławach 
al. Królewska 19, 24-100 Puławy 
tel. 81 886 11 00, fax 81 886 11 79 
starostwo@pulawy.powiat.pl 
www.pulawy.powiat.pl 

Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki 
tel. 81 886 11 38 

promocja@pulawy.powiat.pl 
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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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranie* /AiqielaieraAie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Zarząd Powiatu Puławskiego 
do którego jest adresowana oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego" Kultura 

li. 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 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa 24-100 Puławy, ul. Włostowicka 61 NIP 716 231179 43 REGON 040032523 tel. 81888 47 
27 e-mail: w@stawinoga.pl 

\. 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Ks. kan. Waldemar Stawi noga tel. tel. 81 888 47 27 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Włostowice - Wokół Świątyni 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data 130.09.2022 I Data, . I 01.12.2022 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Zadanie polega na wydaniu albumu „ Włostowice - Wokół Świątyni" z opisem historycznym, współczesną i historyczną 
dokumentacją fotograficzną, dokumentami źródłowymi z Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz lokalnych 
kolekcjonerów i regionalistów na temat najstarszej puławskiej dzielnicy oraz parafii Włostowice. Szacujemy, że album 
będzie miał objętość około 112 stron formatu A4, środek: kolor 4+4, kreda, lakier dysp.150 g/m2, oklejka: 4+0 folia soft 
+UV, kreda 135 g/m2, Wyklejka: 1+0 off. 140 g/m2, oprawa: twarda szyta nićmi, tektura 3mm. Po wykonaniu albumu 
odbędzie się promocja książki w kościele pw. Św. Józefa we Włostowicach prowadzona przez lokalnych regionalistów oraz 
Parafię. Album zostanie udostępniony jako obowiązkowy egzemplarz do bibliotek krajowych i lokalnych a także zostanie 

1l 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.). 

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



' 
udostępniony dla zainteresowanych lokalną historią osób. Planujemy również udostepnienie wersji elektronicznej na 
stronie parafii. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Album 2 tys. sztuk Faktura 

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

Parafia Rzymskokatolicka pw. św Józefa w Puławach jest najstarszą puławską parafią. Oprócz realizacji funkcji religijnej 

Parafia aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym powiatu puławskiego. Jest między innymi 

współorganizatorem koncertu A WSZYSTKO TU SIĘ ZACZĘŁO w dniu 11 września 2022 r. w Kościół pw. św. Józefa w 

Puławach (Jerzy Kukla - organy, Magdalena Wachowska - mezzosopran, Maciej Łacny - wiolonczela). W ostatnim czasie 

została przeprowadzona restauracja zabytkowego kościoła parafialnego współfinansowana ze środków zewnętrznych. 

Parafia wydała także szereg publikacji współpracując między innymi z Towarzystwem Przyjaciół Puław. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Skład i druk wraz z dostawą 47 ooo 2 ooo 45 ooo ~ 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 47 ooo 2 ooo 45 ooo 

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*/ eforenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent*/ efefefł€+* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajewyrn Rejestrem Sądewyrn* / 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. 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej 

~.1f ~J.:~1J.~h ::::::~~:~:::::::::: 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 
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