
?/
QMAJ: urząd Miejski w Bornem Sulinowie 

j BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 r. (poz.

:

i e -oz- 2023/
m

jWpł.

j przydzielono......
• ilość załączników 
■ podpis ...........

2055)

£ załącznik nr 1i
I

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 niewłaściwa odpowiedź, 
pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranieVotepebieeaeie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do 
którego jest adresowana oferta Burmistrz Bornego Sulinowa

2. Rodzaj zadania publicznego1* Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

II. Dane oferenta(-tów)

X. 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’ ’Mirabelka” Juchowo
• Juchowo 51 78-446 Silnowo 
® Nr w KRKGW 3215040003
• adres e-mail kowaluk7@gmail.com.
• Tel. 609374176
® Nr konta Santander Bank Polska 48109017110000000150547191

Agnieszka Śmiałkowska 
Juchowo 51. tel. 609374176

Zgodnie ze statutem " Koło reprezentuje na zewnątrz 

jeden z członków Zarządu, działając jednoosobowo 

(Przewodniczący lub sekretarz)

1.

i 2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

! numer telefonu, adres poczty elektronicznej) ;

kowaluk7@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Ocalić od zapomnienia1. Tytuł zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia-

01.07.2023 15.08.20232. Termin realizacji zadania publicznego2!

mailto:kowaluk7@gmail.com
mailto:kowaluk7@gmail.com


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

Koło Gospodyń Wiejskich Mirabelka Juchowo organizuje 08.07.2023 r. II festyn „Ocalić od zapomnienia", na 
którym zbierane będą środki na remont zabytkowego kościoła filialnego w Juchowie. We współprac z KGW 
Krągi, Stowarzyszeniem Be Happy, Stowarzyszeniem Pomost, zespołem śpiewaczym Stokrotki zostanie 
zorganizowany festyn dla rodzin, mieszkańców i sympatyków miejscowości. By uatrakcyjnić ten dzień, 
zaplanowano gry i zabawy dla dzieci w kąciku zabaw połączone z wykonywaniem tatuaży zaplataniem 
warkoczyków. Dla wszystkich gości Panie z KGW z zespołu Stokrotki oraz panie ze Szkoły Podstawowej 
w Juchowie, oraz mieszkańcy wsi ugotują bigos, grochówkę, przygotują potrawy, ciasta by w ten sposób 
wspomóc remont zabytkowego kościoła oraz rozwój wspólnoty lokalnej, jako jeden z celów działalności KGW 
Mirabelka Juchowo. Będzie również oprawa muzyczna i nagłośnienie niezbędne przy występach 
utalentowanych dzieci z naszej społeczności, organizacji konkurencji sportowych.

Zadowolenie i poczucie satysfakcji ze wspólnie przygotowanej imprezy i ochrona zabytku jedynego, jaki 
pozostał we wsi będzie miało pozytywny wpływ na integrację mieszkańców i poczucie wspólnoty. Wśród 
zaplanowanych atrakcji są różnorodne i kreatywne animacje dla dzieci i młodzieży, zamek dmuchany, zabawy 
na świeżym powietrzu, wata cukrowa, gofry, konkurencje sportowe i strażackie. KGW

Celem zadania będzie ochrona dziedzictwa narodowego i integracja lokalnej społeczności poprzez 
zorganizowanie festynu charytatywnego, na którym będą zbierane środki na remont kościoła.

W ramach zadania przygotowany zostanie kącika dla dzieci wraz z wieloma atrakcjami. Wszystkie osoby obecne 
na festynie będą mogły skorzystać ciepłego posiłku oraz toalety.

Zadanie jest nieodpłatne dla uczestników. Przewidywana liczba biorących udział to 150 osób.

i)

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.).

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,2)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa)
Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

Udział 150 osób Fotorelacja, relacje na fanpage KGW 
Mirabelka JuchowoOrganizacja festynu "Ocalić od 

zapomnienia"

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

KGW Mirabelka Juchowo powstała 26.04.20222 to młoda organizacja skupiająca w swoich szeregach Panie 
z miejscowości Juchowo, które chcą kultywować tradycje zarówno regionu, miejsca, w którym żyją. KGW 
brało udział w organizacji i przygotowaniu potraw na kiermasz Ukraińskie smaki. Obecnie Panie z KGW 
przeprowadziły nasadzenia we wsi Juchowo, wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomost realizują projekt Zielono 
mi dofinasowanego z programu Społecznik. Panie integrują środowisko kobiet przez wspólne działania na 
terenie wsi. Członkinie Koła chętnie włączają się w organizację przedsięwzięć na terenie własnego sołectwa



stąd pomysł zorganizowania we współpracy ze stowarzyszeniem Pomost festynu na rzecz ochrony zabytku 
jakim jest kościół w Juchowie jako element dziedzictwa zarówno kulturowego jak i narodowego.

Panie z KGW będą obsługiwały wszystkie stanowiska oraz będą przygotowywały potrawy, ciasta, przetwory 

na festyn.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Z innych 
źródeł

Wartość Z dotacjiRodzaj kosztuLp.
PLN

Artykuły spożywcze na ciepłe 
posiłki (bigos, grochówka, 
kiełbasa na grilla) 
Nagłośnienie imprezy

l. 600,00

300,003

Wynajem toalety przenośnej 250,004

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1150,00 1000,00 150,00

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) * /-załegafją^ z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych;

4) oferent* /oferenci-*- składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)i Azałega(-jąj* 2 opłacaniem należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z-Krejowym Rejestrem^ądewym-* / 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.

Koło Gospodyń Wiejskich
"Mirabelka" Juchowo
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