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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami urn 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie giMazdką, np.: .pobieranielniepobieranie' oznacza, te należy nie'Maś4łąPc1~" Lazeitav~ 
prawidłową. Przykład: „pobieranie/niepobieranie . 
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego';

II. Dane oferenta(-tów) 

sl ćURZĄD GMINY ZARRZOWEK 

2020 -12- 02 

L.
po 

 dz.1444 
.AUŚ'

Wójt Gminy Zakrzówek - 

Działalność 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 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku 

ul. Strażacka 3, 23-213 Zakrzówek 

NIP 715-194-43-23, REGON 384772564 

te1.570 772 886 

Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 

nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

J 

Klot Marzena 

ul. Strażacka 3 

23-213 Zakrzówek 

el. 570 772 886 

klocmarzena@wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego „Wigilia dla potrzebujących" 

2. Termin realizacji zadania publicznego21
Data 
rozpoczęcia 

11.12. 2020r. Data 
zakończenia 

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

1.12.2020r. 

Celem projektu jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wsparcie osób potrzebujących 

w okresie świątecznym. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie paczek żywnościowych w okresie świąt Bożego Narodzenia dla 
osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin ubogich. Niezbędny jest zakup artykułów spożywczych z 
których zostanie przygotowany posiłek świąteczny dla osób potrzebujących, a następnie rozwieziony 
w formie paczek do poszczególnych rodzin. 

Projekt zakłada przygotowanie paczek świątecznych w ilości orientacyjnej dla ok. 30 osób 

W projekcie zostaną zaangażowani wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zakrzówku. 
Miejsce realizacji: teren Gminy Zakrzówek 

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

Zakup art. żywnościowych i opakowań 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Zakup i magazynowanie 
żywności przeznaczonej na 
potrzeby projektu 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Rozliczenie dokonanego zakupu artykułów 

Przygotowanie i rozwiezienie paczek 
świątecznych z żywnością na okres 
świąteczny 

Zapewnienie minimalnych i 
podstawowych środków 

żywnościowych niezbędnych do 
przeżycia w okresie świątecznym 

Dokumentacja fotograficzna 

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

Stowarzyszenie działa od października 2019 roku, ale juz może pochwalić się pewnymi działaniami na rzecz 
naszego środowiska i kultywowania tradycji ludowych. W listopadzie ubiegłego roku zorganizowane było 
spotkanie andrzejkowe przypominające tradycje ludowe związane z wigilią św. Andrzeja oraz tradycyjną 
kuchnię regionalną np. cebularza, pierogi itp. 

W ubiegłym roku przed Świętami Bożego Narodzenia dzięki finansowej pomocy Urzędu Gminy 
przygotowałyśmy potrawy wigilijne dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Nadal chcemy sięgać do 
naszych korzeni i pomagać budować więzi w naszym otoczeniu. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1 Koszt przygotowania paczek 3000,00 3000,00 O 

wszystkich kosztów realizacji zadania 

O 

Suma 3000,00 3000 00 O 

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' i—eterensi• składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" / zalega( -ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent' / ~ansi! składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" / zalega( ją)" z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne: 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Kfajewym-Rejestfeet-Sądewym! / 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. 

STOWARZYSZENIE 
KOLO GOSPODYŃ WIEJSKIGH 

Likrzowl<u 
iti. St r•)7,.).dc..3•'t.2'.1-.2.1.3.1;4144-;44wt.k 

r-  ki . REG.: 38,17723.1 

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

Data 02.12.2020 


