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Ogłoszenie 

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

W dniu 3 września 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Hutowianki" 
Huta 9, 24-105 Baranów, złożyło w Starostwie Powiatowym w Puławach ofertę realizacji 
zadania publicznego z zakresu kultury - ,,Pożegnanie lata, wystawa rękodzieł lokalnej 
społeczności ". 

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 
https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=6 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. 

STAROSTA 

~a 

Starostwo Powiatowe w Puławach 
al. Królewska 19, 24-100 Puławy 
tel. 81 886 11 00, fax 81 886 11 79 
starostwo@pulawy.powiat.pl 
www.pulawy.powiat.pl 

Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki 
tel. 81 886 11 38 

ziomka@pulawy.powiat.pl 
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UPR SZCZONA OFERTA REALIZAOI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE c do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wy ełnić 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• /Aie~esieraAie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Zarząd Powiatu Puławskiego 
do którego jest adresowana oferta .. 

. 
Wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców 2. Rodzaj zadania publicznego-! ~ •. powiatu 

li. Dane oferenta{4ew) 

1. Nazwa oferenta{-Mw), forma prawna, numer w ~rajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres 
do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Nazwa: KGW Hutowianki w Huta gm Baranów, Numer KRS: 0614020001 
Kod pocztowy 24-105, poczta: Baranów, miejscowość: Huta, Numer posesji: 9, 

s ~ Dane kontaktowe: 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
Adres Email: hutowianki@onet.pl 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Dane osób upoważnionych: 
numer telefonu, adres poczty elektronlczrrej) Imię i nazwisko: Ewelina Bernatek 

!fe!. 697144655 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Pożegnanie 
lata, 
wystawa 
rękodzieł 
lokalnej 
społeczności 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 
Data 14.09.2021 
rozpoczęcia 

Data 12. l 1.2021 
zakończenia 

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

Miejscem realizacji zadania będzie teren powiatu puławskiego - świetlica w miejscowości Huta. 
[Zadanie dotyczy zorganizowania wystawy rękodzieła ludowego oraz degustacji potraw 
tregionalnych .. Obserwujemy wzrost zainteresowania kulturą ludową i lokalnym dziedzictwem 
kulinarnym. Naszym celem jest przybliżenie wiedzy na temat tradycyjnego i nowoczesnego 
trękodzieła oraz pokazanie twórczości mieszkańców Huty. Wspólny poczęstunek potraw lokalnych 
tprzełamie bariery pokoleniowe i zintegruje mieszkańców. Gry i zabawy dla dzieci, pomogą w ich 
bliższym zapoznaniu. Konkursy z nagrodami pozwolą dzieciom nauczyć się na czym polega 
zdrowa rywalizacja. 

Q (Vl ""' /~_ / 11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
'• uc,vYvyu'' publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.). 

O b . O '3 . WL,,,12'.)'ermin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

t't· .Z.'o~ . 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego - ··- .. ,. 

Planowany poziom osiągnięcia 
Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wystawa rękodzieł i degustacja potraw 2 Dokumentacja fotograficzna 

Konkursy dla dzieci i zabawy 2 godziny (ok. 20 dzieci) Dokumentacja fotograficzna 

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

Koło Gospodyń Wiejskich Hutowianki zostało założone w 2020 roku. Jesteśmy młodym kołem, w którego skład 

wchodzą trzy pokolenia {dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy). Mimo krótkiego stażu staramy się aktywnie uczestniczyć 

Mt życiu gminy i lokalnej społeczności. W czasie pandemii współpracowałyśmy z gminą szyjąc maseczki dla 

mieszkańców okolicznych wsi. Staramy się brać udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i 

ogólnopolskich, kilkakrotnie z sukcesami. Brałyśmy udział w dożynkach gminnych i powiatowych, a w tym roku 

również podczas nadwieprzańskiego spotkania z historią, tradycją i religią „CHABRY Z POLIGONU 2021 R." 

Prezentowałyśmy również naszą gminę w programie telewizyjnym TVP Info w Twoim mieście, gdzie przygotowałyśmy 

tradycyjne staropolskie śniadanie z naszego regionu. Chcemy ciągle się rozwijać i pogłębiać wiedzę o regionie. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu WarteśePILN 

1. 

2. 

Zakup materiałów potrzebnych do zrobienia 
oczęstunku i podania potraw 

Zakup artykułów spożywczych 

ZdotaGji Z innych źródeł 

1200 

00 

3. Zakup nagród do konkursów i zabaw 500 

4. 
5. 

Koszt 4 
Koszt 5 

Sl!lrrna wszystRich kosztśw reallzac]! zadania 1500 800 

V. Oświadczenia 
Oświadczam(-my), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(- 

tewł; 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent*/ efereAci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent*/ efereAci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
S) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym•/ iAAą właściwą e•,..,iaeAcją*; 
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 . 

.. f~!kt..9.<.: ~~r:uJL . 
:::::::1?..?.~~'?i~::.:~~:::::::::: 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów} 

Data 03 września 2021 r. 


