
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  

Gmina Nędza 

2. Rodzaj zadania publicznego1) „Kultura, Sztuka, 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 

Nazwa stowarzyszenia:   Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin  
Forma prawna: stowarzyszenie 
Nr KRS: 0000310681 
Adres  siedziby: ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Jadwiga Przybyła 
nr tel 32 410 20 71 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego „Spotkanie z kulturą” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

02.04.2019 Data  
zakończenia 

30.06.2019 

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

„Spotkanie z kulturą” - zadanie dotyczy organizacji spotkań dla wszystkich mieszkańców Gminy Nędza, zarówno osób starszych jak i młodzieży podczas, których 

wszyscy będą mogli się podzielić wiedzą dotyczącą kultury regionalnej Śląska : zapomniane zwyczaje i tradycje śląskie. W/w zadanie chcemy rozpocząć od udziału w 

konkursie Potraw Wielkanocnych w Pietrowicach Wielkich (planowany termin tego konkursu to 06.04.2019r.) podczas którego będziemy reprezentować Gminę 

Nędza z tradycyjnymi potrawami jakie można znaleźć na naszych stołach w czasie Świąt Wielkanocnych.  Zaplanowane również zostały obchody Dnia Matki i Ojca  

opatrzone krótką prelekcją obchodzenia tego święta po śląsku,  z występami w gwarze śląskiej z tradycyjnymi śląskimi strojami oraz występami dzieci z grup 

przedszkolnych Przedszkola w Nędzy , które odbędą się w Nędzy w Gminnym Centrum Kultury (planowany termin koniec maja początek czerwca). Ponadto w ramach 

w/w zadania chcemy zorganizować powitanie lata oraz wyjazd integracyjny do Karpacza, którego celem będzie zapoznanie się z szeroko rozumianym pojęciem 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz propagowanie naszej kultury regionalnej i naszych regionalnych tradycji. (planowany termin pobytu w Karpaczu 

27-30.06.2019r.) 

 
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wzrost integracji społeczeństwa lokalnego 80% Lista obecności, zdjęcia, wycinki z gazet lokalnych 

Wzrost wiedzy o kulturze lokalnej 80% Lista obecności, zdjęcia, wycinki z gazet lokalnych 

Wzrost świadomości patryiotyzmu lokalnego 80% Lista obecności, zdjęcia, wycinki z gazet lokalnych 

 

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

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ma swoja siedzibę w Nędzy i działa aktywnie od 2008 roku. Spotkania nasze odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy. 
Celem naszych działań jest w głównej mierze krzewienie kultury naszego regionu, promowanie kuchni regionalnej, poznawanie ziemi raciborskiej np. poprzez 
spotkania z ciekawymi ludźmi żyjącymi w naszym regionie. W trakcie naszych spotkań dbamy o poprawę zdrowia oraz kondycji fizycznej u odbiorców w różnym 
przedziale wiekowym.  Zajęcia, spotkania prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem oraz szeroko pojętą wiedzą na temat kultury i sztuki regionalnej, 
sportu  i rekreacji. 
Dzięki spotkaniom zorganizowanym pod w/w zadania oraz wspólnie spędzonym czasie lokalne społeczeństwo w znacznym stopniu się integruje oraz wymienia 
doświadczeniami i umiejętnościami w różnych dziedzinach.  Ukazują sobie nawzajem piękno gwary śląskiej i śląskich przyśpiewek jak również różnorodność 

                                                 
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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



tradycyjnych potraw śląskich. Różne grupy odbiorców poznają piękno kultury i tradycji naszego regionu jak również wzrasta ich świadomość szeroko rozumianej sztuki 
i kultury naszego regionu. 
Planujemy, iż w Konkursie Potraw Wielkanocnych weźmie udział około 20 osób w różnym przedziale wiekowym, w obchodach dnia Matki dnia Ojca około 100 osób w 
różnym przedziale wiekowym. Podczas festynu z okazji powitania lata  spodziewamy się około 50 osób w różnym przedziale wiekowym, natomiast w wyjeździe do 
Karpacza około 30-40 pełnoletnie osoby. 
Naszym wkładem w realizację w/w zadania będzie przede wszystkim wkład osobowy, ale również planujemy na w/w zadanie przeznaczyć 250 zł z własnych środków. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Zakup materiałów związanych z 
realizacją zadania 

1100   

2. Usługi związane z realizacją zadania 1650   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2750 2500 250 

 
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. 

 

 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


