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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwłazdIłą, np.: „poberanielniepobieranie-  oznacza, 
prawidłową. Przykład: „pebier-anielniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego')

II. Dane oferenta(-tów) 

z instrukcjami umieszczonymi flid~~ -i[ordelibUZZOWEK 
W PŁYNĘ LO 

naieży skreślć niewtaściąsI odpowiedt, pceostaMając 

2021 -08- 12 
L. dz i l g5-zał.  
podpis 

Gmina Zakrzówek 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

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 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich nr0607100006 
Adres siedziby: Bystrzyca 88, 23-213 Zakrzówek 
Adres korespondencyjny: Bystrzyca 88, 23-213 Zakrzówek 
tel. 668 470 087 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Lucyna Drąg, tel. 668 470 087 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Zakrzowieckie tradycje 

2. Termin realizacji zadania publicznego2
I 23.08.2021 Data 

zakończenia 

03.09.2021 

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

Wypracowywany przez wieki dorobek kulturowy i tradycje, stanowią niematerialna spuściznę jaka zostaje przekazana 
kolejnym pokoleniom przez swoich przodków. Kultywowanie tradycji i kultury w tym lokalnej stanowi o tożsamości 

danej społeczności, wykształceniu więzi z miejscem zamieszkania. W polska tradycję ludową nieodzownie wpisane są 

liczne elementy kulturowe i obrzędowe związane z porami roku i pracami związanymi z uprawą roli. Jednym z nich są 

dożynki, jako forma dziękczynienia za zebrane plony danego roku, połączone z bogatą i barwną symboliką nawiązującą 

do żniw i plonów łąk i pól. W ramach projektu zorganizowane zostaną 29 sierpnia w Zakrzówku tradycyjne dożynki 

skierowane do mieszkańców Gminy Zakrzówek. Obrzędy dożynkowe na stałe wpisane są w tradycje polskiej wsi, 
jednocześnie mocno zakorzenione w kulturze ludowej nie tylko regionu ale i kraju. W ramach organizacji imprezy 
przewidziany jest konkurs wieńców dożynkowych, jako element kultywowania tradycji regionalnych, ukazywania 
bogactwa kultury ludowej i dorobku artystycznego społeczności lokalnych. Dla uczestników i laureatów konkursu 
przewidziane są nagrody i gratyfikacje finansowe za udział. Na uczestników imprezy, mieszkańców Gminy oraz 
sąsiadujących miejscowości, czekać będą występy artystyczne, stoiska promocyjne z rękodziełem ludowym i 
produktami regionalnymi, konkursy. Organizacja imprezy wymaga wynajęcia sceny i nagłośnienia w celu 
profesjonalnego i zapewniającego odpowiednie standardy techniczne przeprowadzenia występów artystycznych, 
konkursów, prezentacji. Zabezpieczenie techniczne w postaci sceny i nagłośnienia pozwoli na aktywny i bezpieczny 
udział w proponowanym wydarzeniu uczestniczących w nim osób. 

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

16-•, 
Kultywowanie tradycji dożynkowych 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 
10 

Organizacja imprez kulturalnych 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Lista zgłoszeń do konkursu wieńców 

dożynkowych 

Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych, 
dokumentacja fotograficzna 

Zapoznanie z tradycjami regionalnymi 250 Na podstawie dokumentacji fotograficznej 

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

korzystane w realizacji zadania 

Kolo Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy rozpoczęło swoją działalność na początku lat 60-tych Członkinie Kola 
uczestniczą w życiu społecznym miejscowości i gminy, biorąc aktywny udział w przygotowywanych imprezach 
plenerowych, dożynkach i innych uroczystościach gminnych i powiatowych. Organizuje spotkania, szkolenia dla 
mieszkańców miejscowości. Kolo uczestniczy w licznych konkursach, m.in. 3 miejsce w konkursie Kobieta 
Gospodarna Wyjątkowa organizowanym przez Województwo Lubelskie. W organizację wydarzenia 
zaangażowane zostaną wszystkie osoby związane z Kołem, nieodpłatnego wsparcia w realizacji wniosku 
udzielą osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

Nagrody w konkursie wieńca 
dożynkowego 

2500,00 2500.00 0,00 

Wynajem sceny i nagłośnienia 2500,00 2500.00 0,00 

:..-,-~szystkich kosztów realizacji zadania. 5000,00 5000.00 0,00 

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 oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /—załega( ja z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-je / zalega(-jag z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Kr-ajewyrn-Rejesłfern-Sądowym* / 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. 
8) Nr rachunku bankowego: BSZK o/Zakrzówek 40 8717 1048 2003 3002 9376 0001 

Kolo Gospodyń Wiejskich 
w Bystrzycy 

 .13.y.strzycą .8.8.. Z3-7 1 3 Zakrzóvick 
NIP: 715 194 27 84, R: 382138107 

(podpis oso " upoważnionej lub pidpisy 
osób upoważnionych do składania iświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

Data 12.08.2021 Bystrzyca 


