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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.: ,pobieranie7niepobieranie*'’ oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranie7niepobieranie*'’.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ adm inistracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

WÓJT GMINY MIELEC

2. Rodzaj zadania publicznego1*
Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych w 2019 r. p.n:" Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i 
społeczności lokalne."

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

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W WOLI MIELECKIEJ 
KRS- 0000579566 
|WOLA MIELECKA 406 
39-300 MIELEC
NR RACHUNKU BANKOWEGO : 05 8642 1168 2016 6812 9613 0001

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

PREZES STOWARZYSZENIA- DANUTA WIĄCEK 
tel. 732869842

Adres mailowy: danuta.wiacek362@gmail.com

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego WSPIERANIE ROZWOJU I AKTYWNOŚCI KOBIET, PROMOCJA ZDROWIA- 
ZWIEDZANIE KOPALNI SOLI W BOCHNI

2. Termin realizacji zadania publicznego2*
Data 25.03.2019 Data 25.04.2019
rozpoczęcia zakończenia

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

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej organizuje cyklicznie dla członkiń i mieszkańców Woli Mieleckiej 
wyjazdy integracyjne mające na celu wspieranie rozwoju i aktywności kobiet wpływająca na poprawę i jakość ich życia, 
promocja zdrowia. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracyjnym i kulturalnym mieszkańców , postanowiliśmy 
rozszerzyć ofertę nie tylko wobec członków Stowarzyszenia ale także dla mieszkańców naszej wsi. Przy organizacji 
przedsięwzięcia stosujemy zasadę, że połowę miejsc przeznaczamy dla osób spoza Stowarzyszenia, samotnych, które 
będą mogły skorzystać z tańszej oferty kulturalnej. Podczas tego wyjazdu pragniemy zwiedzić kopalnię soli w Bochni. 
Wszyscy wiemy że sen to zdrowie dlatego wybraliśmy to miejsce, którego wyjątkowy mikroklimat korzystnie wpływa na 
układ oddechowy, łagodzi objawy alergii i wzmacnia odporność organizmu.
Planowana trasa zwiedzania kopalni oprócz korzyści zdrowotnych pozwoli poznać sposoby dawnej techniki wydobywczej, 
stare wyrobiska- prawdziwy podziemny labirynt.
Podziemna przeprawa łodzią podczas której podziwiać będziemy piękno i surowość solnej komory.

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.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób m onitorowania rezultatów / źródło  
inform acji o osiągnięciu wskaźnika

Przejazd autokarem Liczba uczestników -  20 osób Uczestnictwo w wyjeździe.

Bilety wstępu do kopalni Wstęp do kopalni Udział w zwiedzaniu

Podziemna przeprawa łodzią Dla 20 uczestników Udział w przeprawie

Obiad Dla 20 uczestników Rezerwacja posiłku

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

W wyjeździe weźmie udział 20 mieszkańców Woli Mieleckiej i członkiń Stowarzyszenia. Poprzez 
zwiedzanie i atrakcje uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o tradycjach i kulturze tego 
regionu, pooddychać jodem a jednocześnie miło i kulturalnie spędzić czas.

IV. Szacunkowa kalkulacj kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 

źródeł

1. Koszt 1 1000,00 1000,00 0,00

2. Koszt 2 740,00 740,00

3. Koszt 3 280,00 280,00

4. Koszt 4 640,00 640,00

5. Koszt 5
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2660,00 1000,00 1660,00

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.
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