
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*/niepobieranie*”. 
 
 
 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania 

 
 
II. 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 

 
Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”,  nr  ewidencyjny koła 1421040002, 

 05-806 Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18,  Ares do korespondencji: 05-806 Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18, mika.osin@gmail.com., tel. 

601 21 30 33 

 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Maria Osińska, mika.osin@gmail.com., 

 tel. 601 21 30 33 

 
 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego  
  

1. Tytuł zadania publicznego Konwersacje w języku angielskim 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.10.2021 Data  
zakończenia 

31.12.2021 

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

Wielu mieszkańców wykorzystuje język angielski zarówno w pracy zawodowej, jak i kontaktach prywatnych. Członkinie Koła 

zgłaszały potrzebę doskonalenia sposobu wyrażania się w tym języku i braku możliwości jej realizacji. Swobodny sposób 

posługiwania się językiem angielskim wpłynie na podniesienie poziomu życia  uczestników zadania,  chociażby zwiększając ich 

szanse na uzyskanie lepszego zatrudnienia lub swobodnego nawiązywania kontaktów i poszerzenia wiedzy ogólnej. 

 

Konwersacje będą prowadzone przez dyplomowanego nauczyciela, wyłącznie w języku angielskim z wykorzystaniem metod 

coachingu językowego. W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie skłaniany do wypowiedzi i aktywnego brania udziału. 

Spersonalizowane podejście i opracowanie indywidualnych, nowoczesnych materiałów edukacyjnych dla uczestników spowoduje 

efektywne i skuteczne pokonanie bariery językowej. Położony zostanie nacisk na wybieranie tematów konwersacji jak najbardziej 

zbliżonych do sytuacji, w jakich uczestnicy warsztatów spotykają się w życiu codziennym. Zadanie skierowane jest do dorosłych 

mieszkańców Gminy Michałowice posiadających znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1. Na podstawie 

doświadczeń zebranych z pierwszego etapu warsztatów i ankiety  przewidywane jest kontynuowanie zadania w przyszłym roku. 

 

Wszystkie działania będą realizowane zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi sytuacji epidemicznej, w tym przewidywane 

jest  prowadzenie warsztatów on-line. 

 

 
1) 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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

Zebranie informacji nt. tematów 

interesujących uczestników warsztatów 

Opracowanie planu 10 warsztatów dla 

grupy maksymalnie 12 osobowej 

Plan warsztatów w formie pisemnej 

Rozpowszechnienie informacji o warsztatach Opracowanie listy uczestników - 

maksymalnie 12 osobowej 

Lista uczestników 

Prowadzenie warsztatów  Opracowanie materiałów 

edukacyjnych dla 12 osobowej grupy 

Materiały edukacyjne 

Opracowanie ankiety oceny warsztatów Zebranie informacji od 12 osób, 

uczestników warsztatów  

Ankieta 

 
 
 

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

Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”  zarejestrowane zostało w grudniu 2018 r. na podstawie zapisów ustawy z dnia 28.11.2018 r. 

o kolach gospodyń wiejskich. Zgodnie ze statutem Koło prowadziło szereg działań  na rzecz wszechstronnego rozwoju i uaktywnienia 

mieszkanek Gminy Michałowice uczestnicząc w  warsztatach i imprezach o charakterze kulturalnym i integracyjnym. Bierze czynny 

udział w życiu Gminy rozpowszechniając wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień mieszkania w „Naszej małej Ojczyźnie” np. akcji 

informacyjnej „Wodołapacz”, opiniowania zagadnień dotyczących adaptacji Zalewu w Komorowie, budowy ścieżek rowerowych itp. 

Propaguje aktywność fizyczną organizując wycieczki rowerowe i spacery nordic walking oraz zachęcając do udziału w zajęciach 

sołeckich np. pilates, taniec.  Ponadto Koło opracowuje Questy  „Odkryj swoją Gminę – ciekawe ścieżki”  przybliżające w sposób 

łatwy i ciekawy wiedzę zarówno historyczną  jak i współczesną o miejscowościach: Michałowice, Reguły, Pęcice, Sokołów, Suchy 

Las.  W ramach warsztatów edukacyjnych Koło zorganizowało naukę szycia poduszek zdrowotnych i decoupage. Upowszechnianie 

wiedzy, rozwój oświaty i kultury oraz pogłębianie  kontaktów międzysąsiedzkich kontynuuje poprzez akcję przekazywania książek pt. 

„W dobre ręce – weź książkę, zostaw książkę”, polegającą na swobodnej  wymianie przeczytanych książek pomiędzy mieszkańcami. 

Warsztaty konwersacji prowadzone będą przez dyplomowanego nauczyciela. Formuła warsztatów obejmuje tematykę zarówno ze 

spotkań businessowych, jak i sytuacji spotykanych w życiu codziennym, oraz z zakresu podstawowych zachowań w różnych 

sytuacjach, a także z zakresu szeroko pojętej wiedzy ogólnej.  Wykorzystane zostaną zarówno przygotowane materiały edukacyjne 

przez nauczyciela jak i zgłaszane przez uczestników pomysły inscenizacji sytuacji, z którymi mogą się spotkać. 

 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Przygotowanie warsztatów (praca 
społeczna) 

500,00   

2. Prowadzenie warsztatów, 
rozpowszechnianie, przygotowanie 
materiałów 

3000,00   

3. Opracowanie  ankiety (praca 
społeczna) 

500,00   

4. Opracowanie wniosków z ankiety 
(praca społeczna) 

500,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4500,00 3000,00 1500,00 

 
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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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



ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / 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. 

 

 
Katarzyna Kabala                                                                                                             Data 21.09.2021 r. 
Maria Osińska  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


