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Załącznik nr 1 

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 skreś lić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobicrzin i e*/niepobieran ie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji publicznej, 	 Zarząd Województwa Małopolskiego 

do którego adresowana jest oferta 

Tryb, w którym złożono ofertę 	 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie 

Rodzaj zadania publicznego) 	 - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania I ochrony praw dziecka 

Tytuł  zadania publicznego 	 Festyn Rodzinnego Uśmiechu - Dzień  Dziecka 2018 

S. Termin realizacji zadania publicznego" 	Data 	2018-05-25 	 Data 	2018-07-14 

rozpoczęcia 	 zakończenia 

II. Dane oferenta (-ów) 

Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

STOWARZYSZENIA MAKOWIANKI W MAKOWIE 

Maków 81 

32 - 075 Gołcza 

KRS 0000683461 

Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym WŁODARCZYK GAWRON EDYTA 

dane osób upoważnionych do składania 	792 467 987 

wyjaśnień  dotyczących oferty (np. numer 	edytaa6@o2.p1 
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, 
adres strony internetowej)  





HI. 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 

Stowarzyszenie „Makowianki" zawiązało się  i rozpoczęło swoja działalność  w wyniku niekorzystnych zdarzeń  
losowych, które wystąpiły na terenie miejscowości Maków w Gminie Gołcza, aby zaktywizować  mieszkańców i 

umożliwić  im dostęp do wydarzeń, które wynikają  z ich potrzeb. Głównym celem jaki stawiają  sobie 

„Makowianki" jest właśnie reagowanie na potrzeby zgłaszane przez lokalną  społeczność. 

Jednym z pierwszych wydarzeń  jakie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie był  Dzień  Dziecka w 2017 roku. 

Impreza była organizowana we własnym zakresie, ale dzięki sponsorom i wolontariuszom okazała się  sukcesem, 

który wymaga powtórzenia. 

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz obserwacjach poczynionych w od początku działalności 

organizatorki postanowiły przygotować  Festyn Rodzinnego Uśmiechu, w którym będzie mogła brać  udział  każda 

rodzina bez względu na stopień  zamożności. Na terenie gminy Gołcza, czy też  sąsiadujących z Makowem gmin: 

Miechów, Charsznica czy Wolbrom są  rodziny, które nie biorą  udziału w tego typu wydarzeniach ze względu na 

brak możliwości zakupu jedzenia czy atrakcji dla dzieci. Dlatego podjęto decyzję  o tym, aby ta impreza była dla 

uczestników całkowicie bezkosztowa. 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą  chciały przybyć  i wspólnie się  bawić, ale w 

szczególności jest dedykowana rodzinom z dziećmi niezależnie od ich statusu materialnego. 

Festyn jest odpowiedzią  na potrzebę  zwiększenia więzi rodzinnych i integracji społeczności lokalnej. W czasach 

informatyzacji i cyfryzacji życia takie wydarzenia są  potrzebne do odtworzenia i wzmocnienia naturalnie 

występujących więzi sąsiedzkich na terenach wiejskich, a w szczególnych przypadkach dotyczy to nawet więzi 

rodzinnych. Celem imprezy jest promowanie wartości, które stanowi rodzina a także wzmacnianie i budowanie 

więzi wśród społeczności lokalnej. Festyn będzie wydarzeniem aktywizującym społeczność  lokalną, a 

jednocześnie ją  zintegruje. 

Jak już  wcześniej wspomniano Stowarzyszenie będzie po raz drugi organizować  imprezę  z okazji Dnia Dziecka, w 

ubiegłym roku wzięło w niej udział  ok 150 osób. W tym roku organizatorki przewidują  udział  ok. 300 

uczestników. 

Planowane jest rozpoczęcie Festynu 02.06.2018 r. ok. godziny 14:30 na boisku w Makowie powitaniem 

uczestników. 

Następnie przewidziano dla szereg atrakcji dla najmłodszych: plastyczne zajęcia twórcze, gry i zabawy, 

„dmuchańce" czyli zamki - zjeżdżalnie, malowanie twarzy, konkursy, dla dorosłych będzie możliwość  przejażdżki 

quadem czy „off-road" samochodem terenowym po okolicy. Dla wszystkich uczestników przewidziano loterię  

fantową  z nagrodami, fotobudkę  oraz darmowy poczęstunek festynowy. Zapewnione będą: wata cukrowa, lody, 

popcorn i jedzenie z grilla, a także napoje. Ok godz. 19:30 planowane jest zakończenie imprezy. Swój udział  w 

wydarzeniu oraz wkład organizacyjny (przygotowanie atrakcji) zgłosili strażacy z OSP Maków. Stowarzyszenie 

pozyskało już  ubezpieczenie OC uczestników wydarzenia. Polisa zostanie wystawiona przed imprezą. 

Stowarzyszenie nie dysponuje lokalem ani pomieszczeniami. Większość  organizowanych dotychczas wydarzeń  

była na boisku w Makowie. Członkinie Stowarzyszenia udostępniały na ten czas kilka własnych, prywatnych 

parasoli ogrodowych, które służyły jako zabezpieczenie przed deszczem. W okresie zimowym Stowarzyszenie 

korzystało za odpłatnością  z sali w Remizie OSP w Makowie. Posiadając całoroczny namiot/pawilon imprezowy 

Stowarzyszenie będzie mogło organizować  różne wydarzenia i wyznacznikiem ich organizacji nie będą  okresy, 

kiedy przeważa ładna pogoda. Ponadto posiadanie namiotu/pawilonu imprezowego umożliwi planowanie 

działań  zabezpieczonych lokalowo również  w innych miejscach niż  teren własnego sołectwa. Po dokładnej 

analizie zwłaszcza biorąc pod uwagę  dotychczasową  działalność  Stowarzyszenia oraz plany na przyszłość  

wynajem namiotu/pawilonu imprezowego wraz z stolikami i krzesłami jest nieefektywny ekonomicznie. Koszt 

wynajmu w zależności od oferenta to od 10% do nawet 50% wartości planowanego do zakupu namiotu, bez 





kosztów transportu, które jeszcze podwyższają  koszt wynajmu.  

Stowarzyszenie „Makowianki" jest organizacją  nie działającą  dla zysku, nie prowadzi również  działalności 

gospodarczej. Wszystkie środki, którymi dysponuje pochodzą  z darowizn, nagród lub dotacji. Bazując na 

własnych zasobach organizacyjnych i finansowych nie przygotuje zaplanowanych zadań  w sposób ciekawy i 

angażujący uczestników. Wsparcie w postaci dotacji umożliwi przygotowanie jednodniowego spotkania 

dostosowanego do potrzeb, percepcji i wieku uczestników. Umożliwi zakup usług i produktów oraz dostępu do 

utworów, z których korzystanie spowoduje naliczenie kosztów ZAIKS. Dzięki dotacji wszystkie atrakcje dla 

uczestników festynu będą  bezpłatne, co pozwoli, aby bez kompleksów brały w nim udział  rodziny mniej 

zamożne, których nie byłoby stać  na zakup w/w atrakcji czy jedzenia. Ponadto zakup namiotu/pawilonu 

imprezowego całorocznego wraz z krzesłami i stolikami, umożliwi rozwinięcie działalności Stowarzyszenia i 

uniezależni przyszłe działania od warunków atmosferycznych. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Realizacja wydarzenia pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów: 

- organizacja 1 wydarzenia zwiększającego więzi rodzinne i sąsiedzkie oraz integrującego lokalną  społeczność; 

- udział  ok. 300 osób w festynie, 

- przeprowadzenie zajęć  twórczych dla min. 30 dzieci 

- zakup 1 namiotu/pawilonu imprezowego całorocznego wraz z krzesłami i stolikami. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje 

możliwość  dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity 	do poniesienia do poniesienia 
(zł) 	z wnioskowanej ze środków finansowych 

dotacji)  własnych, środków 
(zł) pochodzących z innych 

źródeł, wkładu osobowego 
lub rzeczowego)  

(zł) 

Zakup namiotu, stolików i krzeseł  5000 2500 2500 

Zakup materiałów reklamowych (ban ner, roli-up) 500 500 O 

Zakup materiałów promocyjnych (plakaty) 100 O 100 

Zakup materiałów do zajęć  plastycznych 900 700 200  

Malowanie twarzy (zakup farb + usługa) 700 40() 300 

Koszt obsługi imprezy przez animatorów 1500 500 1000 

Nagłośnienie imprezy 1000 500 500 

Opłaty na rzecz ZAIKS 
4- 

Poczęstunek 	dla 	uczestników 	(lody, 	wata 	cukrowa, 	 4500 3000 	 1500 
popcorn, 	„wsad 	na 	grilla", 	napoje) 	- 	zakup 	art. 
spozywczych_(300 os. _X_15_zł)  
Zamki dmuchane- wynajem 	 170011 1000 	 700 

Fotobudka - wynajem 	 900 900 

Ubezpieczenie 300 0" 300 

Przygotowanie zadania I jego realizacja, koordynowaniei, 1550 O 1550 
osobami i działaniami w projekcie (50h x 25 zł); obstugall  
księgowa_i_  administracyjna _(300zł)  

Koszty ogółem: 18700,00 10000,00li  8700,00 





Oświadczam(-y), że: 
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*  świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
oferent*/pfcrcnci*  składający niniejszą  ofertę  nie zalega (ją)*/zilcga  (ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  
podatkowych; 

oferent*/ofcrcnci*  składający niniejszą  ofertę  nie zalega (ją)*/zalcga (ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

.: 
(podpis osoby upowaznionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń  woli w imieniu 
oferenta) 

Data 30.04.2018...................................................... 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność  




