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UPROSZCZONAOFERTA REALIZACJ1 ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
. t/-,
Ofertg nafezy wypelnic wytacznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi-wyposzczegblnych polach
orazwprzypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: ,pobieranie"/niepobieranie"" oznacza, ze natezy skreSlic niewteSciwa. odpowiedz, pozastawiajac
prawidtowa,. Przyktad: ,,pobieranie'/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
6jt Gminy Zakrz6wek

1. Organ administracji pubiicznej,
do Ktorego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego

DZIALALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWOJ WSPOLNOT I SPOtECZNOSCI
LOKALNYCH

II. Dane ofe renta (-tow)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numerw Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej ewidencji, adres siedztby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer tolefonu
KOLO GOSPODYN WIEJSKICH W BYSTRZYCY
Bystrzyca 88
23-213Zakrz6wek
NIP: 7151942784
REGON: 382138107

2. Dane osoby upowaznionej do skladania
wyjaSnieri dotycza.cych oferty (np, imie i
nazwisko,
numer telefonu, adres poczty eiektronicznej)

MARTA KAW^CKA
BYSTRZYCA
23-213 Zakrzowek
723 762 023

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytut zadania publicznego

KONGRES KOL GOSPODYN WIEJSKICH

2. Termin reaiizacji zadania publicznego

Data
rozpoczQCia

20-09.2020

Data
zakonczenia

15.10.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizac
Celem zadania jest rozwijanie i wspieranie aktywnosci kulturalnej K6t Gospodyh Wiejskich poprzez organizacj^ imprezy
promujacej dziatalnosc tych organizacji, produkty tradycyjne, lokalne zwyczaje oraz promocja. lokalnego dziedzictwa
<ulturowego. Gtbwnym celem zadania bedzie rozwoj wspolnot lokalnych polegaja,cy na wymianie do^wiadczeh pomiedzy
cztonkiniami KGW oraz rozpropagowaniem informacji wsr6d mieszkahcow gminy o dziatalnosci K6t Gospodyh. Zadanie
umozliwi szerzenie wzorca kobiety aktywnej, zaciesnienie wiezi spc4ecznej i utrwalenie dobrych stosunkow pomiedzy
czbnkiniami KGW z terenu gminy. Zadanie bedzie polegato na organizacji Kongresu K6t Gospodyn Wiejskich na terenie
Gminy Zakrz6wek. Przewidywany termin imprezy -26.09.2020, miejscowosc: Bystrzyca. maksymalna liczba uczestnikow
150 os6b- cztonkowie organizacji spotecznych (KGW, OSP itp.) oraz mieszkancy gminy Zakrzowek. W Kongresie wez
udziat rbwniez inne organizacje, stowarzyszenia oraz lokalne grupy artystyczne, ktore zaprezentuja, swoj dorobek i
zapoznaja. si§ z dziatalnoscia, KGW. Podczas Kongresu K6t Gospodyh Wiejskich odbedzie sie degustacja potraw
regionalnych przygotowanych przez KGW oraz pokaz strojow indywidualnych, charakterystycznych dla danego Kota.
<ongres K6I Gospodyh Wiejskich to idealna okazja do promocji Gminy Zakrzowek, a przede wszystkim szansa na rozwoj
wspolnot i spotecznosci lokalnych.

Rodzaj zadania zawiera si? w zakresie zadan okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
2) Termin reaiizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.
1>

4. Opis zaktadanych rezultatow realizacjt zadania publicznego
Planowany pozlom osiqgnipcia
rezultat6w (wartosd
Nazwa rezultatu
docelowa}
Integracja grup spolecznych
Max 150 osob, Max. 15
organizacji
Promocja Kot Gospodyh Wiejskich

Wypromowanie dziatalnosci
KGW

Sposdb monitorowania rezultatdw / zrddto
informacji o osia,gnieciu wskaznika
Relacja uczestnikow

Lokalna gazeta, media spofecznosciowe

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, Jego doswiadczenia w realizacji dziaian planowanych w ofercie oraz zasobow, ktbre beda.
wykorzystane w realizacji zadania
Cztonkinie Kola Gospodyh Wiejskich w Bystrzycy biora. czynny udziat w zyciu spotecznym
miejscowoSci. KGW uczestniczyto w 2019 roku w Kongresie K6J Gospodyh Wiejskich, w 2020 roku
KGW wzieto udziaf w konkursie "Kobieta Gospodarna Wyj^tkowa" organizowanym przez UMWL (III
miejsce najlepsza szarlotka), KGW czynnie przygotowuje stoiska promocyjne oraz wspiera swoim
udziafem organizacje imprez gminnych tj. dozynki.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Zakup produkt6w do poczestunku

V. Oswiadczenia
Oswiadczam(-my), ze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta(-tow),
pobieranie swiadczeii pienieznych bedzie si? odbywac wyta,cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku
publicznego;
oferent* / oferenci* sktadajqcy niniejsza. ofert$ nie zalega(-ja.)" / zolega( jq)' z optacaniem naleznosci z tytutu zobowia.zari
podatkowych;
oferent* / oferenci' sktadajqcy niniejsz^ oferte nie zalega{-ja.)* / zalega(-ja.)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;
dane zawarte w czesci II niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rojoslrem Sqdowym* / inna. wta^ciwa, ewidencja.*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz za(a,cznikach sa. zgodne 2 aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwia,zanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a takze wprowadzaniem ich do systemow inform atycznych, osoby, ktbrych dotycza, te dane, ztozyty stosowne oswiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
os6b upowaznionych do skladania oswiadczert
woli w imieniu oferent6w|

^

08.09.2020

