
 

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) Z zakresu kultury, sztuki i 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 Gospochy w Nowej Wsi, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś 
Nr koła w rejestrze: 1421040004 
e-mail: mariagolimowska@wp.pl 
tel. 531840542 
 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Maria Bielecka 
531840542 
mariagolimowska@wp.pl 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Warsztaty serowarskie 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

04.09.2021 Data  
zakończenia 

30.10.2021 

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

Miejsce realizacji: Świetlica Wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05-806 Nowa Wieś lub Świetlica Wiejska w Granicy ul. Czeremchy 
1, 05-806 Granica lub OSP Nowa Wieś ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś (w zależności od dostępności terminów) 
Grupa docelowa: Warsztaty serowarskie skierowane będą do grupy mieszkańców Gminy Michałowice, zainteresowanych tematyką 
zdrowego odżywania,  kulinariów i chcących nauczyć się samodzielnego przygotowywania różnych rodzajów serów. 
Cele: Zorganizowanie takich warsztatów podyktowane jest potrzebą i chęcią ciągłego rozwoju również w tematach kulinarnych i 
zdrowotnych. Celem zajęć jest nauczenie uczestników ważenia serów dojrzewających i podpuszczkowych, w tym także zrozumienia 
procesów zachodzących w czasie wytwarzania i dojrzewania serów. Dodatkowo warsztaty stwarzają doskonałą okazję do spotkania 
się mieszkańców o podobnych zainteresowaniach, wspólnej wymiany doświadczeń kulinarnych oraz dyskusji o różnych typach 
odżywania w XXI wieku niezależnie od wieku uczestników. 
Zaproponowanie tak wyjątkowych warsztatów nabiera szczególnego znaczenia w naszej gminie, która dedykuje wiele różnorodnych 
działań aktywizujących mieszkańców, a takie warsztaty jeszcze nie były realizowane. Warto podkreślić, że mieszkańcy chętnie biorą 
udział w różnych inicjatywach organizowanych w naszej gminie, ale są również zainteresowani całkowicie nowymi wydarzeniami, a 
do takich niewątpliwie zaliczają się warsztaty serowarskie. Wpisują się one idealnie w potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności 
oraz wyróżniają się na tle innych aktywności swoją unikalnością i wykorzystaniem nabytych umiejętności w praktyce. Co więcej, 

 
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.  



widzimy duże zainteresowanie tematyką zdrowego odżywiania i uważamy, że jest to doskonała szansa do międzypokoleniowej 
integracji. Na terenie naszej miejscowości brakuje takich spotkań tematycznych dedykowanych do wszystkich grup wiekowych i 
nastawionych  zarówno na naukę jak i integrację. 
Warsztaty ponadto będą szansą na aktywizację zawodową kobiet. Dzięki umiejętności wytwarzania serów Panie będą mogły 
zacząć produkcję we własnym zakresie oraz sprzedawać swoje sery. Natomiast nasze gminne koła gospodyń będą mogły 
prezentować i sprzedawać swoje wyroby na piknikach gminnych oraz dożynkach. 
Nasze poprzednie doświadczenia w zakresie organizacji, promocji wydarzenia i zapewnienia frekwencji dają nam pełne know-
how jak realizować z sukcesem takie wydarzenie. 
 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Realizacja 2 dniowego szkolenia 
serowarskiego,  w czasie którego zrobione 
zostanie 7-8 serów  czyli Korycin, Żuławski, 
Gouda, Oscypki, Feta, Gołka Polska i 
camemberty. 

20 osób w każdym dniu 

Zdjęcia z realizacji spotkań 

 
 

  

 
 

  

 

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

Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy w Nowej Wsi powstało w marcu 2019 i jest odpowiedzią na zwiększającą się aktywność 

kobiet w gminie Michałowice. Koło zrzesza kobiety oraz wspiera rozwijanie pasji, umiejętności, zainteresowań i wiedzy 

mieszkanek gminy w dziedzinie kultury, lokalnych tradycji i dziedzictwa historycznego, rękodzieła i rzemiosła artystycznego, 

wyrobów i produktów lokalnych i regionalnych. Organizujemy też inicjatywy międzypokoleniowe, z udziałem kobiet, ich rodzin 

i seniorów. KGW Gospochy ma już w dorobku udział w akcji „Sprzątanie Granicy i Nowej Wsi” (w tym organizacja 

poczęstunku dla uczestników) oraz udział w piknikach charytatywnych. Gospochy brały też czynny udział w projekcie 

„Rodzinne Ogrody Rękodzieła” w Komorowie, a w czerwcu  oba koła Gospochy i Graniczanki zorganizowały plenerowy piknik 

sąsiedzki na Granickiej Polance.  W sierpniu odbył się kolejny piknik „Dzień naleśnika”. 

Gospochy współorganizowały także warsztaty dla dzieci z robienia kalendarzy adwentowych oraz przygotowały wspólne 

kolędowanie z poczęstunkiem świątecznym dla mieszkańców gminy. KGW przygotowało catering na gminny rajd rowerowy. 

W zeszłym roku w ramach zadania publicznego Gospochy zorganizowały cykl 12 zajęć umuzykalniających dla mam z dziećmi typu 

gordonki oraz 6 spotkań Lokalnego Klubu Historyka. Obydwie inicjatywy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców. 

Koło dalej chce kontynuować i rozwijać swoje działania organizując cykliczne spotkania, warsztaty, zajęcia animacyjne, kulturalne i 

plastyczne. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt instruktora  7000 7000  

2. Mleko do wytworzenia serów  650 650  

3. Plakat z informacją o warsztatach 350 350  

4. Catering dla uczestników oraz 
wyżywienie instruktora 

1200 1000  

5. Koordynacja i promocja wydarzenia 1000  1000 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10200 9200 1000 

 
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. 

 

 
Maria Bielecka                                                                                                                                                  Data 29-07-2021 
Maria Jankowska 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


