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)

Zadania w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

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 w Pęcicach – O RETY, KOBIETY!
Nr wpisu do ARiMR: 1421040010
Adres: 05-806 Pęcice, ul. Zaułek 7, poczta Komorów
Adres do korespondencji: 05-806 Pęcice, ul. Parkowa 81b
e-mail: orety.kobiety@gazeta.pl
NIP: 5342620470
REGON: 385726000

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Aleksandra Gazda
Tel. 504-246-555
e-mail: ohelka@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Zespół wokalny KGW O RETY, KOBIETY!

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

14.09.2021

Data
zakończenia

14.12.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zespół wokalny KGW O RETY, KOBIETY! to inicjatywa mająca na celu integrację młodzieży i osób dorosłych z gminy Michałowice wokół wspólnego
muzykowania - śpiewania, aktywnego uczestniczenia w kulturze i odciągnięcie ich od urządzeń elektronicznych.
Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 1,5h.
Cykl zajęć zaplanowanych w okresie 14.09.2021 – 14.12.2021, to 15 spotkań
Odbiorcami projektu jest młodzież i dorośli gminy Michałowice.
Próby będą odbywały się w sali świetlicy wiejskiej w Pęcicach. Jeśli sytuacja związana z Covid 19 uniemożliwi spotkania w świetlicy proponujemy, aby
próby odbywały się on-line.
Planujemy promocję zespołu poprzez media społecznościowe oraz tzw. pocztą pantoflową.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
Zajęcia wokalne z dyrygentem

1)
2)

15 zajęć, po 1,5 h, dla grupy ok 15
osobowej

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Lista obecności i/lub zdjęcia z realizacji spotkań

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).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Prekursorami takiej inicjatywy było zaprzyjaźnione z nami KGW Pęciczanki, które realizowało projekty chóru przy współpracy UG Michałowice od
września 2019 do grudnia 2021. Od samego początku byłyśmy aktywnymi uczestniczkami chóru. Mobilizowane przez KGW Pęciczanki założyłyśmy
własne koło.
Za porozumieniem obu kół chcemy kontynuować to dzieło. Szkoda byłoby, aby wkład pracy jaki włożyły zarówno organizatorki jak i uczestniczki chóru
w zbudowanie tak wspaniałej inicjatywy i relacji - przepadły.
KGW O rety, kobiety! założone zostało w 2020. Zrzesza 25 osób z Pęcic. Z uwagi na ograniczenia COVID 19 zrealizowałyśmy kilka warsztatów sportowych
czy rękodzieła tj. warsztaty z szycia woreczków ekologicznych na warzywa i owoce, warsztaty zdobienia pisanek, warsztaty z tworzenia glinianych ozdób
świątecznych, akcja dekoracji chryzantemami pozyskanymi z ARiMR miejsc pamięci w Pęcicach, akcje Kartka świąteczna dla sąsiada.
Mamy nadzieję na dalszy rozwój w miarę odpuszczania ograniczeń pandemicznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Wynagrodzenie dyrygenta
2.
Wynagrodzenie akompaniatora
3.
Materiały papiernicze, dydaktyczne itp
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN
3375,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
4275,00 zł

Z dotacji
3375,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
4275,00 zł

Z innych
źródeł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

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.

Dorota Kamińska
Małgorzata Matuzewicz
..............................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data

