
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofeite należy wypełnić v.ylącznie w białych pustych poła , zgodnie z instrukcjami u11ieq7r, onymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie Oazdką, np.: ,pobieranielniepobieranie"' omarze, że należy shreść

)W"prawidłową. Przykład: ,,pebiefanielniepobieranie"'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego')

II. Dane oferenta(-tów) 

Gmina Zakrzówek 

2021 -10- 1 
L 
podpis . 

)ziałalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

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 Rudniku Drugim wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich nr 0607100002 
dres siedziby: Rudnik Drugi 102A, 23-213 Zakrzówek 
dres korespondencyjny: Rudnik Drugi 102A, 23-213 Zakrzówek 

el. 601 822 637 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

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

Joanna Sokół, tel. 601 822 637 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania publicznegoz

Czas seniora 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem m 

?2.10.2021 Data 
zakończenia 

29.10.2021 

VVydłuzanie się wieku życia mieszkańców przekłada się na większą liczbę osób starszych w społeczeństwie. Jednocześnie po 
zakończeniu pracy zawodowej osoby w wielu emerytalnym, najczęściej tracą kontakt z dotychczasowym środowiskiem, z innymi 
osobami, ograniczając się do własnego domu, rodziny czy grona najbliższych znajomych, sąsiadów. Aktywowanie osób w wieku 
emerytalnym, zwiększenie ich udziału w życiu społeczno-kulturalnym miejscowości i społeczności lokalnych jest nie tylko formą 

przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu, ale również sposobem na czynne ich uczestnictwo w działaniach podejmowanych 
przez społeczności lokalne i do nich skierowane. Jest to zarazem forma integracji społecznej środowiska seniorów, zarówno w 
zakresie międzypokoleniowym jak i wewnątrz własnej grupy wiekowej. Włączanie seniorów w życie społeczności lokalnych poza ich 
integracją ze środowiskiem, daje możliwość czerpania z ich często bogatego doświadczenia osobistego, wiedzy zawodowej przez 
innych członków społeczeństwa. Tworzenie okazji do budowania wzajemnych więzi społecznych, ukazywania roli i znaczenia seniorów 
w społecznościach lokalnych, poszukiwania płaszczyzn dialogu i wzajemnego rozwoju zainteresowań i wymiany doświadczeń pozwala 
na szerszy rozwój społeczny w tym rozwój społeczności lokalnych, które poprzez podejmowane działania mogą zwiększać swoje 
możliwości rozwoju, kapitał społeczny i kulturowy. 

Realizacja zadania polegać będzie na organizacji 24 października 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Rudniku Drugim przez miejscowe 

KGW, spotkania integracyjnego skierowanego do osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Zakrzówek, nawiązującego do 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Organizacja spotkania poza wymiarem integracyjnym, posiada wymiar aktywizujący 

społeczność osób w wieku emerytalnym oraz ukazujące ich rolę w społeczności lokalnej. Spotkanie ma na celu zacieśnianie więzi 

społecznych, nawiązanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację uczestniczących w nim osób. Dla 

uczestniczących w nim osób przewidziany jest poczęstunek oraz zapewniona zostanie stosowna oprawa muzyczna uroczystości. 

t) 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 byt dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacj zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów i źródło 
inforrnacji o osiągnięciu wskaźnika 

Nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz 
integracja społeczna uczestników spotkania 

100 osób Na podstawie dokumentacji fotograficznej 

Aktywizacja osób w wieku emerytalnym i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

100 osób Na podstawie dokumentacji fotograficznej 

Zwiększenie udziału osób w wielu 
emerytalnym w tyciu społeczno-kulturalnym 

100 osób Na podstawie dokumentacji fotograficznej 

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

KGW w Rudniku Drugim rozpoczęło dzielność w 2001 roku. Koło aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-

kulturalnym swojej miejscowości oraz bierze udział w organizowanych na terenie gminy festynach, dożynkach i 
innych uroczystościach gminnych. Członkowie kola na przestrzeni lat uczestniczyli również w Przeglądach 

Twórczości Wsi, Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzydniku Dużym, Nadwiślańskich Spotkaniach Sobótkowych. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1 Zakup produktów żywnościowych 2000,00 2000,00 0,00 

2 Oprawa muzyczna 1000,00 1000,00 0,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3000,00 3000,00 0,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), te: 

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(14)* l —zalega(-4)! z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent / eferensi składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( 44)! z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Kraiewym-Rejestfern-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 oaakrzówek 61 8717 1048 2003 3002 9334 0001 

KGW RUDNIK DRUGI 
••2.3-213 Zakrzoweic; Rudnik 0a41024 
. . 
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Data 13.10.2021r. Rudnik Drugi 


