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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
URZĄD GMINY ZAKRZÓ WEK 

Ofertę należy wypelnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi poszczegldlyU ickr F-; Ł ° 
oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranielniepobieranie." omacza, że należy skreślić niew~ra 
prawidłową. Przykład: „pobjeianle*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

2021 -08- 05 

L. dzA7.'Mv: i:ąc
podpis ., 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Wójt Gminy Zakrzówek 

2. Rodzaj zadania publicznego" Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. 

II. Dane oferenta(-tów) 

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

Gminna Rada Kobiet Stowarzyszenie non profit 
Numer w KRS 0000462918 
23-213 Zakrzówek 

ul. Żeromskiego 24B 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np imię i 
nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Grażyna Mertyn 
te1.721 552 807 
gi azynarner tyn@yahoc.).com 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Spotkanie integracyjne połączone z wyjazdem turystycznym-
Baranów Sandomierski, Kurozwęki. 

2. Termin realizacji zadania publicznego."' 12.08.2021 Data 
zakończenia 

22.08.2021 

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

Miejsce realizacji zadania- gmina Zakrzówek, powiat kraśnicki. 

Grupa docelowa- mieszkańcy gminy Zakrzówek i powiatu kraśnickiego uczestniczący w 1-dniowym wyjeździe 
turystyczno-integracyjnym. Seniorzy z naszej gminy znają się z wielu sytuacji z przeszłości, jednak wspólne 
przebywanie w przyjemnej atmosferze pozwoli na zawiązywanie jeśli nie przyjaźni to koleżeństwa. Poczucie 
życia we wspólnocie poza najbliższą rodziną ma kolosalne znaczenie w wieku emerytalnym. Przykładem 
może być Klub Kobiet Aktywnych „Przystań" w Zakrzówku. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że 
wychodzenie z domu, oglądanie zabytków, spotkania z innymi ludźmi opóźnia proces uwiądu starczego i 
choroby Alzheimera. Dzięki wspólnym wyjazdom, które organizujemy od 4 lat, więcej seniorek i seniorów 
włącza się w działalność na rzecz społeczności gminnej. 
Zadanie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, chcących przyjemnie i interesująco spędzić czas 
wolny z korzyścią dla swojej kondycji fizycznej i psychicznej. 
Kwota, o którą występujemy, będzie stanowić dofinansowanie do zadania, gdyż 60% kosztów pokryją 
uczestnicy wyjazdu i organizatorki z Gminnej Rady Kobiet. 

1' 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.). 

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) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Integracja środowiska gminnego. Zwiedzenie interesujących 
miejsc pod względem 
historycznym, kulturowym. 
Przedstawienie atrakcyjnego 
i aktywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu. 
Przeciwdziałanie bierności i 

monotonii życia seniorów. 
Promowanie działań 
uświadamiających potrzebę 
zdobywania wiedzy przez 
całe życie. 

Bieżące rozmowy z uczestnikami 

przedsięwzięcia. 

Wzrost aktywności seniorów i lepsze ich 
samopoczucia.

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

Gminna Rada Kobiet i utworzony Klub Kobiet Aktywnych ,Przystań" zrzesza ok 40 osób. Od 6 lat intensywnie 
uczestniczy w wydarzeniach na terenie gminy, powiatu i województwa. Z inicjatywy klubowiczek powstała 
kawiarenka organizowana na festynach, dożynkach gminnych i powiatowych. Organizacja bierze aktywny 
udział w Forach Kobiet Aktywnych Województwa Lubelskiego. Forach Organizacji Pozarządowych i 
Wolontariatu w Kraśniku, warsztatach i wycieczkach w ramach trzech projektów: ASOS. F10. Ponadto 
zorganizowała promocję twórców z gminy Zakrzówe< ( malarstwo, poezja, haft artystyczny). Aktualnie 
realizuje zadanie publiczne pt.: Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie i w powiecie. 

2021r. zrealizowała projekt LGD Ziemi Kraśnickiej pt.: żyj zdrowo i aktywnie" oraz brała aktywny udział w 
okalnych i powiatowych wydarzeniach. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 
Z dotacji Z innych 

źródeł 
1. Usługa trasportu 2000 

wszystkich kosztów realizacji zadania Suma 4300 2000 2300 

V. Oświadczenia 

Oświadczam( -my), 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbyNaĆ wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 

3) oferent* / ~st* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /-eeleg~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych: 

4) oferent* / oferenct* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /--z-etegef-}4)* z opłacaniem nalezności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z ł owymRjet 1 3gd0wym* / inną właściwą ewidencją', 

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



7 na potrzeby umowy o realizację niniejszego zadania publicznego, posługujemy się rachunkiem bankowym o numerze 
54 8717 1048 2003 3002 0618 0001. 

8. 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. 

Gminna Rada Koblet-Zakrzówek 
ul Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek 

tel. 721 552 807 
NIP 71519 5471 REGON 061564287 

Gminna Ąada Koblet-Zakrzówek 
EZES 

Zakrzówek, 5 sierpnia 2021r. 
,rażyna dyn 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 


