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Ogłoszenie 

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ust~wy z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 

W dniu 18 wrzesrua 2020 r. Stowarzyszenie „Zagrody Razem" 
Zagrody 51, 24-103 Żyrzyn, złożyło w Starostwie Powiatowym w Puławach ofertę realizacji 
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury - , ,Zagrodzkie Janioły". 

Zarząd Powiatu Puławskiego uznając celowość zadania publicznego działając 
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza ofertę 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach 
http://sppulawy.bip.lubelskie.pl, stronie internetowej powiatu puławskiego 
http://www.pulawy.powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Puławach. 

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można 
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. 

Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej w kancelarii ogólnej Starostwa lub 
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 
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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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. Przykład: ,,pobieranie* /RiepaeieraRie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
Zarząd Powiatu Puławskiego 
Aleja Królewska 19 

do którego jest adresowana oferta 24-100 Puławy 

2. Rodzaj zadania publicznego1l Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i kulturowych 

li. 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 

Stowarzyszenie „Zagrody Razem" - numer KRS: 0000721326 
adres: Zagrody 51, 24-103 Żyrzyn, 
adres e-mail: zagrodyrazem@gmail.com 

Jadwiga Polak 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Tel. 504 280 531 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Adres e-mail: jadziapolakl@wp.pl 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego ,,Zagrodzkie Janioły" 

··- Data I 0l.10.2020r. I Data I 03.10.2020r. 2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
rozpoczęcia zakończenia 

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

1l 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.). 

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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,Zagrodzkie Janioły", zaplanowane 3 października 2020 r. - to przedsięwzięcie związane z kultywowaniem tradycji ludowych i 
kształtowaniem tożsamości narodowej przygotowane z zachowaniem tradycji ludowych z okazji pożegnania lata i powitania 
jesieni. W trakcie uroczystości przedstawiciele Stowarzyszenia „Zagrody Razem", wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z 
Zagród zaprezentują zgromadzonej publiczności swój dorobek i osiągnięcia. Będzie to okazja do pokazania nowych strojów 
ludowych z regionu Powiśla, zaprezentowania nagrodzonych na wystawach i konkursach wieńców dożynkowych oraz rękodzieła 
ludowego. Impreza zostanie zorganizowania jako festyn rodzinny. Na placu obok świetlicy wiejskiej w Zagrodach staną stragany 
z rękodziełem autorstwa miejscowych twórców ludowych. Uczestnicy festynu wspólnie z zaproszonymi gośćmi będą śpiewać 
piosenki ludowe i biesiadne, a także degustować regionalne potrawy, wśród których nie zabraknie pieczonych ziemniaków - 
symbolu jesieni. 
Do realizacji zadania niezbędny jest zakup namiotu, krzesełek składanych i produktów bazowych. Zakup namiotu i krzesełek jest 
podyktowany koniecznością realizacji zadania na zewnątrz ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w trakcie epidemii Covid 19. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Festyn „Zagrodzkie Janioły" 1 festyn zdjęcia 

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

Stowarzyszenie „Zagrody Razem" zostało zarejestrowane w 2018r., działa w obszarze propagowania kultury ludowej, a głównie 
wytwarzania wieńców dożynkowych. W 2018r. wieniec tradycyjny przygotowany przez Stowarzyszenie zajął pierwsze miejsce 
na Dożynkach Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich. 
Sukces został powtórzony w 2019r., gdzie także wieniec z Zagród zdobył pierwszą nagrodę na Dożynkach Gminnych, Powiatowych 
i Wojewódzkich oraz drugą na Dożynkach Prezydenckich w Spale. 
Stowarzyszenie zdobywa liczne nagrody za przygotowane stoiska promocyjne, jak również potrawy regionalne. W ubiegłym roku 
z udziałem członków Stowarzyszenia nagrany był program kulinarny w TVP Lublin. 
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu wsi, Gminy Żyrzyn i Powiatu Puławskiego. 

Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 40 osób, a także ściśle współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zagrodach., liczącym 
30 osób. Członkowie Stowarzyszenia powołali również Zespół Śpiewaczy „Zagrodzka Nutka", który odnosi wiele sukcesów 
prezentując stare utwory obrzędowe. 
Wśród członków Stowarzyszenie są także twórcy ludowi wykonujący plecionki ze sznurka, piękne kompozycje kwiatowe, 
robótki szydełkowe jak również prace artystyczne na desce tzw. ,,Janioły Zagrodziańskie". 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. - Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. zakup namiotu 4500,00 4500,00 0,00 
2. zakup składanych krzesełek 1500,00 1500,00 0,00 
3. zakup produktów do przygotowania 1000,00 0,00 1000,00 

potraw regionalnych 
~. 



4. wykonanie na desce prac 1500,00 0,00 1500,00 
artystycznych, tzw. Janiołów 
Zagrodziańskich" 

5. wykonanie kompozycji kwiatowych, 1000,00 0,00 1000,00 

łącznie z zakupem naczyń do ich 
wykonania i drobnych elementów li 

dekoracyjnych 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500,00 6000,00 3500,00 

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*/ 6fefefl€i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / calega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent*/ efeffiR€.i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ iRR~ 11daś6i'"ii awid9R&j;:i*; 
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. 

18.09.2020 r. 
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