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K O Ł O G O SH H  mżYU

|J|P-7152194 37 95, Ą 3836826B
UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

załącznik nr 1

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi _,_________........,_______
w przypisach. 0
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranio*".

I.EJSKI

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie L.dz. 48&I
1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Miasta i Gminy Annopol

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży.

II. Dane oferenta(-tów)

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie Dużym 
Świeciechów Duży, 23-235 Annopol 
Numer kola w rejestrze: 0607020002 
REGON :383682623, NIP 7151943795,
2. Dane osoby upoważnionej do składania 

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

111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Pożegnanie lata 
na sportowo".

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data rozpoczęcia 19.09.2022 Data

zakończenia
27.09.2022

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

Program będzie organizowany przez członków i członkinie Kota Gospodyń

Wiejskich w Świeciechowie Dużym przy Szkole Podstawowej w

Świeciechowie.

Cel projektu: Celem projektu jest przekazywanie poprawnych

pożądanych wzorców zachowań młodszym pokoleniom oraz
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zapewnienie czasu wolnego od codziennych zajęć. Cel projektu 

zostanie osiągnięty przez realizację treści Programu:

• Rozgrywki w piłce ręcznej,

• Towarzyski mecz w siatkówkę: członkowie KGW kontra dzieci.

• Współzawodnictwo zespołowe w mini piłce nożnej,

• Indywidualne konkursy zręcznościowe,

• Unihokej na trawie,

• Konkurs plastyczny -  „ Twój ulubiony sportowiec",

• Pożegnalne Ognisko,

• Wręczenie nagród.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb dzieci i 

młodzieży społeczności lokalnej w zakresie ograniczonego 

dostępu do edukacji rekreacyjnej podczas wakacji. A także do 

integracji społeczności lokalnej.

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
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /  źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Rozgrywki sportowe.

Dostarczenie uczestnikom 
radości: nie ma lepszych i 
gorszych, przegranych i 
zwycięzców -  każdy biorący 
udział zwycięża.

Nagrody, zdjęcia lista odbioru nagród

Konkursy zręcznościowe i plastyczne.

Rozbudzenie zainteresowań 
oraz motywacji w różnych 
formach aktywności 
ruchowej.

Nagrody, zdjęcia lista odbioru nagród

Integracyjne ognisko.

Większość uczestników 
nabędzie prawidłowych 
wzorców zachowań poprzez 
wspólne uczestnictwo dzieci 
i młodzieży oraz 
społeczności lokalnej.

Zdjęcia.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie Dużym wiele razy organizowało takie przedsięwzięcia, które cieszyły się 
dużym powodzeniem i zaangażowaniem w tego typu działaniach.

Naszym największym doświadczeniem jest realizacja kilku Projektów we współpracy z Lokalną Grupą 
Działania Ziemi Kraśnickiej. Działania podejmowane we współpracy z LGD pozwoliły dzieciom i społeczności 
lokalnej poszerzyć ogrom wiedzy z różnych dziadzin...

Celem naszych zajęć jest zainspirowanie do działania na rzecz własnego rozwoju poprzez stworzenie 
możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności rekreacyjnej, pozwalających nie tylko 
atrakcyjnie spędzić czas, ale też dających szansę poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności.
Zajęcia odbędą się w  siedzibie KGW  czyli PSP w  Świeciechowie Dużym.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Nagrody rzeczowe 300,00zł 300,00zł 0,00zł

2. Piłki 720,00zł 720,00zł 0,00zł

3. Piłki do p. ręcznej 430,00zł 430,00zł 0,00zł

4. Duże brystole, kredki 150,00zł 150,00zł 0,00zł

5. Kiełbasa, ketchap, musztarda, 
chleb, napoje

600,00zł 600,00zł O.OOzł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2200,00zł 2200,OOzł 0,00zf

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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem 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.

upoważnionych do składania oświadczeń woli 
w Imieniu oferentów)


