Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia................. (poz. ...)

Załącznik nr 1

£ i.
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: „pobier-anie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1’

Powiat Mielecki
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Nauka edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci
i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

4. Tytuł zadania publicznego

W arsztaty tradycji pierogowej

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
.
rozpoczęcia

21.08.2017 r.

Data,
.
zakończenia

31.10.2017 r.

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Góreckie Stowarzyszenie Kobiet „VICTORIA"; nr KRS: 0000251859; Górki 89, 39-306 Górki, gmina Borowa,
powiat mielecki, województwo podkarpackie; adres do korespondencji: Górki 3, 39-306 Górki
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)
Nr konta bankowego

Elżbieta Hyjek - prezes, ...........................
Irena Adamczyk - wiceprezes, ............................
Halina Kapinos - sekretarz, tel. .....................
Maria Tomczyk - skarbnik, tel. ......................
Nr konta bankowego: ..... ........ ........ ........ ........ ...............
Bank Spółdzielczy w Mielcu, oddział Borowa

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego________

Zadanie publiczne, którego wykonania chcemy się podjąć, ma polegać na zorganizowaniu warsztatów
pierogowych - atrakcyjnej imprezy kulturalnej, podczas której zaprezentowane zostaną staropolskie tradycje
kulinarne i kulturalne powiatu mieleckiego.

11 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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Celem naszego zadania jest:
- przekazywanie tradycji kulinarnych młodemu pokoleniu i promowanie sztuki kulinarnej naszego regionu,
- propagowanie wśród młodzieży działalności kulinarnej prowadzonej przez stowarzyszenia i koła
gospodyń,
- promocja wsi i jej zasobów kulturowych,
- prezentacja sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego powiatu mieleckiego.
Impreza będzie miała charakter warsztatów, w czasie których młodzi ludzie będą poznawać tajniki sztuki
wyrabiania najsmaczniejszych pierogów. Warsztaty zakończą się konkursem, podczas którego komisja oceniać
będzie smak, wygląd i estetykę podania pierogów.
Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Stowarzyszenia „Victoria" oraz Dom Strażaka w Górkach, które
posiadają odpowiednie zaplecze kuchenne i sanitarne oraz scenę i nagłośnienie. Przygotowanie potraw do
degustacji odbędzie się w siedzibie Góreckiego Stowarzyszenia Kobiet „VICTORIA".
Stowarzyszenie zapewni oprawę muzyczną warsztatów. Powołamy komisję konkursową złożoną
z przedstawicieli Starostwa, gmin uczestniczących w konkursie oraz ekspertów do spraw zdrowego żywienia
i produktu tradycyjnego. Przygotujemy również regulamin konkursu i zapewnimy nagrody dla wszystkich
uczestników.
Jesteśmy organizacją, która jako jedna z pierwszych zarejestrowała produkty tradycyjne na liście Ministerstwa
Rolnictwa, chroniąc tym samym od zapomnienia tradycje kulinarne naszego powiatu. Aby promować
i rozpropagować ideę ochrony tradycji kulinarnych wśród stowarzyszeń i kół gospodyń organizowaliśmy już
ośmiokrotnie Pierogowe Mistrzostwa Powiatu Mieleckiego.
Organizując warsztaty pierogowe chcemy wzbudzić zainteresowanie młodych ludzi trudną i nieco zapomnianą
sztuką lepienia i gotowania pierogów.
Jednocześnie chcemy zaprezentować nasze regionalne produkty, podając je do degustacji uczestnikom
konkursu i zaproszonym gościom.
Organizowana w latach ubiegłych powiatowe mistrzostwa pierogowe cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, w związku z tym chcemy je kontynuować w postaci warsztatów o zasięgu powiatowym.
Zauważyliśmy też potrzebę spotykania się przedstawicieli różnych pokoleń i wymiany doświadczeń
podtrzymujących tradycje kulinarne.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Cele i rezultaty realizacji zadania:
- zorganizowanie warsztatów pierogowych,
- zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi - potrawę tradycyjną, w którym udział
wezmą przedstawiciele 10 stowarzyszeń i kół gospodyń z terenu powiatu mieleckiego,
- zorganizowanie 10 stoisk wystawienniczych z produktami tradycyjnymi i rękodziełem artystycznym,
- nagrodzenie stowarzyszeń i kół gospodyń biorących udział w konkursie,
- przygotowanie potraw do degustacji dla ok. 200 osób,
- promocja produktów tradycyjnych,
- integracja środowisk i pokoleń,
- kultywowanie tradycji.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3’
(zł)

Lp.

1
2
3
4
5

6
7

Zakup artykułów spożywczych do przygoto
wania degustacji dla ok. 200 osób (nabiał,
mięso, owoce, warzywa, napoje).
Zakup naczyń jednorazowego użytku (kubki,
talerzyki, łyżki, widelce, pojemniki).
Przygotowanie sceny i stoisk warsztatowych
(w tym zakup obrusów, serwetek, ozdób).
Zakup nagród - sprzętu gospodarstwa
domowego
Przygotowanie potraw do degustacji.
Zakup papieru oraz druk ogłoszeń, zaproszeń
i dyplomów dla uczestników.
Zakup środków czystości do uporządkowania
lokalu.

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4’
(zł)

900,00

900,00

0,00

100,00

100,00

0,00

150,00

150,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

150,00

150,00

0,00
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Uporządkowanie lokalu.

150,00

150,00

0,00

9

Opłata za media (woda, prąd, gaz).

150,00

150,00

0,00

10

Koszty przeprowadzenia szkolenia warsztatów.

750,00

0,00

750,00

3750,00

3000,00

750,00

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobiera nie^/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenciit składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zolega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/ofcrenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega-(-ją)ż z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

Góreckie Stowarzyszenie Kobiet
.... r S k M

a ..............

..... ...................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferelłt^/

"V ic t o r iA M
llin
39-306 GÓRKI
N IP 817 201 17 90, REGON 1801 12794
KRS 0000261059
Data

i6 . os'. ^

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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