
U PROSZCZONA OFERTA REALIZAGT I ZADAHIA PU ELICZN EGO

1 ) Rodzaj zadania uawiera 3ię W zakregie zadań określoilych W ań' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t o działałności pożytku publicxnego i o
wolontariaci€ {DŻ. U' z 2a18 r. poz. Ą5a, z póżn' zm').

2) Termin realizacji Żadania nie moŹe być dłuższy niŹ 90 dni.
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l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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l' organ administncJl pubłiłane|'
do któf€go iest adregowana oferta

Gmina oleśnica WrnRN

2. Rodzaj zadania publicznego 1r działalności na Qcc fdłłi,ir' fiffEi""l'.Bg,r,#n*icPK lnt ""1

ll. Dane oferenta{-tów}

'. 
t{aa..a of6renta{_tó'r}, forrna prarirna' numgr w Krajoi.ym Rejestrre sądovrym tub innej ewidencJi, adres siedeiby'
strona wwYY, acl!€s do korespondenGii, adr6s e-mail, numer tolefonu

Koło Gospodyń Wiejskich w ostrowinie, osoba prawna, KĘowy Rejestr KÓł Gospodyń Wiejskich * nr 0214060003'

adres siedziby: ostrowina 3'tB, 56-400 oleśnica, adles e-mail dorotabartczak@hotmail.com, nr tel: 535878145 - Jan

Żarecki - prezes

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnioń dotyczących oferty {np. imię i

nazwisko, numer tę|efonu' adres poczty
elektronicznej)

Jan Źarecki - prezes' tel; 535878145

Dorota Bańcłak * wicepreŻes, e-mail: dorotabańczak@hotmail.com

Tel 533 510 748

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1' Tytuł zadenia publiBnpgo
Piknik Rodzinny - tekreacja i integracja

2. TśfTnin r€lhcli zadania publicznego żl Oah
rozpoczęcla

25.07.2421 Deta
zat{ońcrenia

24.08.202',1

3. $yntetyc.ny opi* zadanla (wrau !a tlskazani€m mi6jssa j€go raallracjl)

"Piknik Rodzinny - rekreacja i integracja" zostanie zorganizowany w dniu 07 sierpnia 2021r, na boisku sportowym w
ostrowinie' Uczestnikami Pikniku będą rodziny mieszkająee w ostrowinie oraz gminie Oleśnica.

Celem Pikniku jest promowanie rodziny, w tym rodziny wielopokoleniowej , promowanie wspólnego, aktywnego spędzenia
czasu wolnego przez dzieci, dorosłych oraz seniorÓw Ponadto celem spotkania jest rÓwnieŹ integracja społeczności lokalnej
poprŻez zaańgazowanie mieszkańców ostrowiny oraz wsparcie po długotrwaĘ izolacji spowodowanej pandemią CoVlD-19'

obok aktywności spońowo * rekreacyjnej i zabaw integracyjnych' planowany jest występ Teatrzyku Retro z Ostrollviny,

aabawy przy muzyce oraz poczęstunek przygotowany przez cełonkÓw KGW. Welką radość z pewnością sprawią dzieciom
nieodpłatne atrakcie - Żemek dmuchany i Wata cukrowa-

Szacowana ilośĆ uczestnikÓw - ok. 150.

Wszelkie działania pizeprowadzone będą z zachowaniem należytej ostrożności zgodnie z !1'ytycznymi Ministerstwa Zdrowia
oraz Pańsbaowęgo lnspęktoratu Epidemiologiczno-Sanitarnego.



Nazwa rezultatu Planowany p+ziar' osĘgnĘcia
f gzu ltatÓw {!J'.a**ć docalo$ła}

sposÓb monitorowanla re,rultató#
źródło lnfonnaĆJi o o3iągntęclu

wtkaźnika

Promowanłe rodzłnnęo' aktywnego
spędŻanie czasu wolnego oraz węarcie
po długotnłałej ieo|acji społecznej
spowodowanej pandemią covlD_l 9.

ok. 150 Ucae$tnikÓw dokumentacja zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka oferenb, jego d*wiadcłEnia w realieacii dziahń planowanych w ofercie oraE zasobóĘ
ktore Ędą '/Yykorzystane 

w realizacji zadania

Koło Gospodyń \Mejskich w ostrowinie powstało w grudniu 2018 r' 0d tego czasu aktywnie uczestniczy w włelu
wydaaeniach kulturalnych oraz kulinarnych organizowanych pzez GoK oleśnica, LGD Dobfa Widawa w oleśnicy oraz inne
instytucje i organizacje na terenie gminy oleśnica' powiatu oleśnickiego oraz powiatÓw ościennych. Koło organizowało wiele
pzedsięwzięĆ samodzielnie jak równieŹ współorganizowało je z GoK oleśnica.

Kilkuletnie doświadczenie prezesa w organizacji tego typu działań' który drugą kadencję pełni funkcję sołtysa oraz
wiceprezes z 30 - letnim doświadczeniem, która jest profesjonalnym animatorem kultury, a także doświadczenie i
umiejętności kuiinarne ora' deterninacja i chęĆ działania całonków Koła' daje gwarancję osiągnięcia zamierzonych celów

Ponadto, Piknik wakacyjny zorganizowany prrea KGW w dniu 17.07.2021 
' 
frekwencja oraz udział rodzin w przygotowanych

dla nich konkurencjach izabawach świadczy o tym, Źe tego rodzaju spotkanig są oczekiwaną i atrakcyjną formą integracji
oraz wspólnego spędzania czasu wolnego.

Zasoby wykozystane do realuaĄi zadania: boisko sportowe wyposaŹone w sceną plenerową oraz drewniane wiaty i
ławosto!, grill, przenoŚna kuchenka gazowa, frytownica, gofrownica, masŻyna do waty cukrowej, dostęp do prądu'
wolontariusze - członkowie KGĘ chętni do pomocy mieszkańry.

lV' Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Ro&aj ko*rtłl t'uańo*ć PLt| Zdatucli Ż innych źródoł

1 Prowadzenie, obsługa artystyczna 1 500

2. Bezpłatne atrakcje dla dzieci 2000

PocZęstunek 1 500

Suma wszystkish kosztów realizacii zadania 5000 3500 r 500

V. oświadczenia
oświadcŻam(_my), Że:

1 ) proponowane Żadanie pUbliczne będzie r6alizowane wyłącznie w zakresie działalno1ici pozytku publicznego oferenta(-tów);

1) pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku pub|icenego;

2) oferent' / Óferenci* składający niniejsŻą ofeńę nie zalega(-ją)- / zalegacjąo Ż opłacaniem należności z łtulu zobowiązań podatkowych;

3) oferent" / oferenci* składający niniejsŻą ofertę nie zaląa(_ją)- / zalBga{.ją)" z oplacaniem należności z $tufu składek na ubezpieczenia
społeczne;

4) dane zawańe w części ll nińiejszej oferty *ą zgodne z Krajowym Rejasir€m sądowym' / inną włeściwą ewid€ncją";

5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącunikach są zgodne z aktualnym stan€m prawnym i faktycŻnym;

,6) W zakresie związanym ze składaniem ofeń, W tym e gIomadueniem, Fzetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także
Wprowadzaniem icłl do systemów informatycznyÓ, o$oby' których dotyczą te dane' złożyły stosown€ oświadczenia zgodnie z przepisafii o
ochIonie danych osobo\łych'

'jn,' /r,n,,,ł-,.,, ,}'$dr- e'*!4
,{odpis osoby upoważnionej lub podpisy
'ósÓb upovrażnionych do składania ośwladczeń
wo|i łv imieniu ot€renlóur)

Ostrov'iina. 19.07.2021 (


