
Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik n r 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w  białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową.

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

Burmistrz Gminy Annopol

2. Rodzaj zadania publicznegoIJ Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

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-mail, numer telefonu

Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie Dużym 
Świeciechów Duży, 23-235 Annopol 
Numer koła 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)

Agnieszka Lipiec -  
pspswieciechow7@interia.pl 
Katarzyna Szwed

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Pamiętając o przodkach
2. Termin realizacji zadania 
publicznego 2)

Data
rozpoczęcia

10.06.2023r Data
zakończenia

31.07.2023r

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie Dużym obserwując potrzeby lokalnej 
społeczności, postanowiło zorganizować uroczystości związane z 800-leciem powstania 
miejscowości Świeciechów.
Będzie ono polegało na przeprowadzeniu kilkunastu działań tj: upamiętnienie lat istnienia 
miejscowości odtworzenie najważniejszych wydarzeń z historii miejscowości, wykonanie 
pamiątkowych gadżetów z logiem miejscowości, prelekcje na temat powstania osady i jej 
rozwój w kolejnych wiekach, konkurs plastyczny „ Moja wieś przez stulecia” z nagrodami. 
Występ lokalnych artystów, którzy przybliżą obyczaje i tradycje lubelskiej wsi oraz uczniów 
świeciechowskiej szkoły odtwarzający realia dawnych epok przeniesie nas w czasy dawne 
,kiedy to Świeciechów kształtował swe granice. Uczestnicy obchodów uzyskają niezbędną 
wiedze o czasach w których żyli ich przodkowie. Zaproszeni archeolodzy przedstawią wyniki 
swej pracy , podczas wykopalisk jakie przeprowadzili na terenach naszej miejscowości. 
Wszyscy uczestnicy obchodów otrzymają pamiątkowe gadżety związane z powstaniem______
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miejscowości. Zostanie posadzany dąb , który uwieczni obchody.
Spotkanie tego typu stanowić będzie dla mieszkańców wsi formę aktywnego spędzania 
wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. To „chwila dla siebie”, a przede 
wszystkim regularna okazja do wyjścia z domu i oderwania się od problemów rodzinnych. 
Stanowi też antidotum na nudę, bierność. W trakcie imprezy uczestnicy podzielą się swoimi 
pomysłami, zaprzyjaźnią się i zarażą swoimi pasjami.
Spotkanie te ma na celu międzypokoleniową integrację mieszkańców gminy.
W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy skorzystają ze strefy gastronomicznej przygotowanej 
przez KGW Swieciechów. Zostaną wykorzystane do tego celu produkty zakupione ze 
środków przyznanych kołu.
Na koniec realizacji naszego przedsięwzięcia będzie rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie 

nagród , które zostaną zakupione ze środków Gminy Annopol.
Celem naszego zadania 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, czy też wykazania się w danej dziedzinie.

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 Planowany poziom 
osiągnięcia rezultatu 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania 
rezultatów /źródło informacji 
o osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie imprezy 
plenerowej

Zwiększenie aktywności 
mieszkańców gminy 
Annopol, 
integracja
międzypokoleniowa

Zdjęcia

Posadzenie dębu, zakup 
gadżetów z datami powstania 
miejscowości

Kultywowanie tradycji 
narodowych

zdjęcia

Biesiada integracyjna przy 
wtórze kapeli ludowej

Zwiększenie aktywności 
mieszkańców gminy 
Annopol, 
integracja
międzypokoleniowa

zdjęcia

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

izacji działań planowanych 
zadania

Członkowie KGW w posiadają doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. 
Wielokrotnie przygotowywali imprezy dla mieszkańców tj. festyny rodzinne i inne 
spotkania integracyjne. Chętnie angażują się we wszelkiego rodzaju prace społeczne na 
rzecz innych.
Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie 
dostępu do nowych wyzwań oraz szeroko pojętej integracji społeczności lokalnej — 
juniorów i seniorów.
Biesiada, którą zorganizujemy na zakończenie będzie miała charakter integracyjny.



Pozwoli ona na bliższe spotkanie grup wiekowych i społecznych. Dzięki temu uczestnicy 
będą mieli okazje do poznania nowych osobowości i zacieśnienia więzów międzyludzkich.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

l.p Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych źródeł

1. Artykuły spożywcze( produkty na 
grilla)

500,00 500,00

2. Gadżety reklamujące miejscowość 
( długopisy, bilbordy, flagi, ulotki)

3000,00 3000,00

3. Nagrody w konkursie 1500,00 1500,00

Suma wszystkich kosztów 
realizacji zadania

5000,00 5000,00
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)* / 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 II 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.


