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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 7 czerwca 2022 r. KGW „Wolawianki" Wola Czołnowska 3 a, 2-1 - 105 
Baranów, złożyło w Starostwie Powiatowym w Puławach ofertę realizacji zadania publicznego 
z zakresu kultury - Festyn rodzinny, przywitanie lata, pokaz rękodzieła i talentów 
muzycznych. 

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://sppulawv.e-biuletvn.pl/index.php?id=6 stronie internetowej Powiatu Puławskiego 
http://www.pulawv.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 

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* /nief!ollieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publlcznego11 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

li. Dane oferenta{-tew) 

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

Nazwa: KGW Wolawianki w Woli Czołnowskiej, gmina Baranów, NIP: 7162830669, REGON 
387096075, Wola Czołnowska 61, 24-105 Baranów. Adres do korespondencji Wola Czołnowska 3a, 24-105 Baranów. 

1. Dane osoby upoważnionej do składania Katarzyna Grzechnik 
katarzynagrzechnik27@wp.pl 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 511-402-495 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego Festyn rodzinny, przywitanie lata, pokaz rękodzieła i talentów muzycznych 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data I 27.06.2022r. I Data, . I 20.07.2022r. 
rozpoczęcia zakończenia 

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

iw ramach realizacji zadania publicznego KGW zorganizuje Festyn rodzinny z wystawą rękodzieła, degustacją potraw 

oraz występami artystycznymi. Miejscem realizacji projektu będzie teren w Woli Czołnowskiej przy siedzibie KGW. Za 

l) 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.). 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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śwfetlicą zorganizowane będzie ognisko oraz poczęstunek dla uczestników. Dzieci będą mogły skorzystać z darmowej 

atrakcji - dmuchaniec. W ramach festynu zostaną przeprowadzone gry i zabawy tematyczne oraz konkursy dla dzieci i 

młodzieży. Dzięki temu, że koło jest wielopokoleniowe dzieci oraz młodzież nauczą się szacunku do starszych osób. 

Część artystyczna wraz z warsztatami muzycznymi być może odkryje i wypromuje dzieci uzdolnione wokalnie. Dzieci 

nauczą się współpracy ze sobą oraz zdrowej rywalizacji. Koło zaprezentuje regionalne potrawy. W imprezie weźmie 

udział ok. 70 uczestników . 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów / źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika docelowa) 

Prezentacja rękodzieła - wystawa Młodsze pokolenie zyska Dokumentacja fotograficzna 
wiedzę na temat kultury i 
sztuki 

Promocja KGW Prezentacja i degustacja Dokumentacja fotograficzna 
potraw przygotowanych 
przez KGW I integracja z 
mieszkańcami. Około 70 
osób 

Warsztaty muzyczne Zachęcenie młodzieży i Dokumentacja fotograficzna 
dzieci do rozwijania 
talentów . około 20 dzieci 

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

Koło Gospodyń Wiejskich Wolawianki powstało w 2022 roku. Jesteśmy stosunkowo młodym kołem, ale mamy już na 

swoim koncie kilka sukcesów w konkursach. Angażujemy się w życie gminy np. szyjąc maseczki dla mieszkańców , 

organizując festyny oraz przez branie czynnego udziału w dożynkach, kiermaszach , jarmarkach. Nie byłyśmy też 

obojętne na obecna sytuacje na Ukrainie, zorganizowałyśmy zbiórkę potrzebnych artykułów (spożywcze, ubrania , 

.abawki, akcesoria dla najmłodszych), udzielałyśmy się jako wolontariuszki na MOP-ie w Markuszowie. 

Reprezentowałyśmy gminę w programie telewizyjnym ( TVP info w Twoim mieście , przygotowałyśmy tradycyjny 

staropolski obiad) oraz w audycji radiowej (tematem były dożynki powiatowe). Codziennie uczymy się czegoś nowego 

od siebie. Dzięki temu, że koło jest wielopokoleniowe możemy korzystać z wiedzy starszych osób np. na temat 

przygotowywania starych, często zapomnianych dań regionalnych. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Zakup materiałów potrzebnych 800zł 700zł l00zł 
podania potraw 

2. Zakupy spożywcze 600zł S00zł lO0zł 
3. Zakup nagród do konkursów dla dzieci 300zl 300zl 
4. Atrakcje dla dzieci ' S00zl S00zł 
----- ----- ----- --- ----- 



I Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 200zł. 2.000zł J 200zł 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferentaf-tewłt 

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

3) oferent*/ ołeFeRei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / lalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent*/ ofeFeRei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / lalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne l KFajowyFR RejestFeFR SądoW)'FR* / 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. 
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