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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofedę należy wypeinić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszcz 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie ghisizdką, np.: ,pobieranęlniepobieranie*" oznacza, te należy skreśfić ni 
prawidłową. Przykład: ,,pabieranielniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego')

II. Dane oferenta(-tów) 

~Ok» ~MÓWEK 
WPŁYNĘŁO 

cdPosiedt. pozosta~c 

2021 -08- 12 

L. dz:b.1.%zał. 

podpis ... / 

Gmina Zakrzówek 

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami 

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich nr0607100003 

Adres siedziby: Rudnik Pierwszy 109, 23-213 Zakrzówek 

Adres korespondencyjny: Rudnik Pierwszy 109, 23-213 Zakrzówek 

tel. 81 82 15 760, 884 343 472 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 

nazwisko, 
numer telefonu. adres poczty elektronicznej) 

rena Maziarz, tel. 81 82 15 760, 884 343 472 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania publicznego')

Pożeglanie lata 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazanierómiejscs jego realizacji) 

Budowanie więzi społecznych, poszukiwanie płaszczyzn dialogu i porozumienia pozwala na rozwój społeczny w tym społeczności 

lokalnych, które poprzez podejmowane działania zwiększają swój kapitał społeczny, kulturowy i gospodarczy. Zadanie będzie polegało 

na organizacji 29 sierpnia br. w Zakrzówku spotkania integrującego różne grup wiekowe i społeczne mieszkające na terenie Gminy 

Zakrzówek, tematem przewodnim którego będzie tradycja i kultura regionu lubelskiego, tym samym posłuży zacieśnianiu 

wzajemnych więzi między mieszkańcami gminy wokół wspólnych korzeni. Organizację spotkania wesprą miejscowe Kola Gospodyń 

Wiejskich, które przygotują stoiska promocyjne miejscowości skierowane do odwiedzających, będzie to zarazem jedna z form 

integracji społeczności lokalnej wokół wspólnie podejmowanych działań przez organizacje społeczne działające w poszczególnych 

miejscowościach, które podejmują działania skierowane do mieszkańców Gminy Zakrzówek. W ramach realizowanego spotkania 

uczestniczące w nim osoby będą mogły m.in. poznawać lokalną kulturę, kuchnię i tradycje regionalne, będą mogły wziąć udział w 

warsztatach kulinarnych prezentujących sposoby wykonywania tradycyjnych potraw regionalnych oraz spróbować przygotowanych 

dań regionalnych na stoiskach promocyjnych miejscowości. Jednym z elementów integrującym społeczność lokalną będzie konkurs na 

chleb regionalny według własnych tradycyjnych receptur, którego rozstrzygnięcie przewidziane zostało podczas organizowanego 

wydarzenia. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Spotkanie oraz wszystkie towarzyszące mu wydarzenia i 

atrakcje mają na celu zacieśnianie więzi społecznych, nawiązanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń w tym kulturalno-

artystycznych oraz wzajemną integrację mieszkańców. Organizacja wydarzenia oraz przeprowadzenie warsztatów i pokazów 

wymagać będzie zapewnienia odpowiednich warunków w postaci zaplecza sanitarnego dla organizowanej imprezy oraz 

zabezpieczenie energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych warsztatów kulinarnych (agregat prądotwórczy). 

23.08.2021 Data 3.09.2021 

„ 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.). 
a Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 

docelowa) 
Nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz 150 osób 
ntegracja społeczna uczestników. 

Zapoznanie z tradycją kulturalną i kulinarną 

regionu. 
150 osób 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Na podstawie dokumentacji fotograficznej 

Na podstawie dokumentacji fotograficznej 

Promocja produktów regionalnych (chleb Przeprowadzony konkurs 
regionalny) 

Zgłoszenia udziału w konkursie 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

KGW w Rudniku Pierwszym powstało w 2007 roku. Koło aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i 
kulturalnym swojej miejscowości oraz biorąc udział w organizowanych festynach, dożynkach i innych 
uroczystościach gminnych czy powiatowych. Dzięki zaangażowaniu przewodniczącej KGW „Rudnicki pieróg 
jaglany został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

I-P. 
' 

Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 
Z dotacji Z innych 

źródeł 

1 
Zakup produktów do warsztatów 
kulinarnych 

1000,00 1000,00 0.00 

2 Nagrody w konkursie chleba 1000,00 1000.00 0.00 

3 Obsługa sanitarna 810,00 810,00 0.00 

4 Agregat prądotwórczy 

wszystkich kosztów realizacji zadania 

2190,00 2190,00 0,00 

Suma 5000,00 5000,00 0,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my). ze: 

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)" !---zaiega<-}ąr z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych: 
4) oferent' / oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega(-jaj" / zaiega(-ja)! z opłacaniem nalezności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne: 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z l~wym-Rejestrern-Sądowym" / inną właściwą ewidenc.ją', 

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. 
8) Nr rachunku bankowego: BSZK o/Zakrzówek 06 8717 1048 2003 3002 9347 0001 

jcf   9.72,̂  Q/Ł72, 
( (ć lr 5 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

Data 12.08.2021r. Rudnik Pierwszy 


