
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* /Rie13elilieraRie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Gmina Opoczno 
do którego jest adresowana oferta

Art.4 ust.1 pkt 13 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
2. Rodzaj zadania publicznego11 społeczności lokalnych 

li. 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 Dolina Pilicy

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Warsztaty przyrządzania dań z grilla 

2. Termin realizacji zadania publlcznego2l 
Data . 111.07.2022 
rozpoczęcia I Data 

zakończenia 
130.09.2022 

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

Celem zadania jest uaktywnienie lokalnej społeczności, przekazywanie mieszkańcom nowych, bardzo 
przydatnych na co dzień kompetencji dotyczących wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, praktycznego 
budowania nowego spojrzenia na wykorzystanie różnych rodzajów mięs i warzyw, także dodatków 
wzbogacających smakowo i dietetycznie w potrawach z grilla. 
Dla osiągnięcia zakładanego celu, w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku, w Świetlicy Wiejskiej 
w Bukowcu Opoczyńskim zostaną przeprowadzone dla grupy 15 osób jednodniowe 6-godzinne warsztaty 
pokazowe - praktyczne przeprowadzenie uczestników warsztatów przez pełny proces przygotowania potraw z 

grilla. 
Wybór tematyki warsztatów wynika z wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Zapotrzebowanie 
na określony ich zakres wynikało każdorazowo ze składanych wyprzedzająco przez samych mieszkańców 

1l 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.}. 
2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



deklaracji. I tak w ostatnich 3 latach największym uznaniem cieszyły się warsztaty kulinarne z fruitcarvingu, 
�ednocześnie w dużej części deklaracji padły prośby o rozszerzenie organizacji warsztatów kulinarnych o dania 
� grilla. 
Przeprowadzenie zatem w/w zadania jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowania społecznegQ, szansą na 
ułatwienie codziennego życia lokalnym mieszkańcom. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów/ fródło 
Nazwa rezultatu rezultatów (wartośt 

docelowa) 
Informacji o osiągnięciu wskafnlka 

liczba zorganizowanych warsztatów 1 Dokumentacja fotograficzna, faktura 

liczba uczestników warsztatów 15 osób lista obecności 

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

towarzyszenie Dolina Pilicy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osó 
prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), mającym na celu działa ni 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich obejmujących obszary jednostek administracyjnych 15 gmin będących jeg 

złonkami. Działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska 
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój 
produkcji wyrobów regionalnych. 

towarzyszenie Dolina Pilicy posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć dotyczących zadań publicznych 
·ak i organizacji warsztatów. W ramach zadań publicznych zrealizowało następujące projekty: „Nasza historia
nasze dziedzictwo" i „Oznakowanie i promocja szlaku kajakowego Pilicy" w 2010 r., „Pilica - rzeka, której ni 
namy" w 2011 r., „Pilica-turystyczny skarb województwa łódzkiego" w 2013 r., „Pilicki akcent w turystycznym 

potencjale regionu łódzkiego" w 2014 r. Natomiast w ramach projektu POKL „Okolice Tuwima - integracj 
malowana wrażliwością i słowem poety" zorganizowało w okresie kwiecień-wrzesień 2009 r. warszta 
rzeźbiarskie, malarskie i literackie na terenie gminy Inowłódz. W roku 2011, w terminie styczeń - ma 
przeprowadziło w ramach kolejnego projektu POKL „Aktywnie wracamy na rynek pracy" m.in. warsztaty kroju 
i szycia, warsztaty rękodzieła dla mieszkańców obszaru LGD powyżej 45 roku życia. W latach 2012-202

towarzyszenie zrealizowało cykl warsztatów rękodzielniczych podtrzymujących lokalna tradycję „Ocalmy od 
apomnienia ... ". Tematyka warsztatów początkowo obejmowała: garncarstwo, bibułkarstwo, florystykę 
ikliniarstwo, rzeźbiarstwo, wycinanki regionalne, haft, papieroplastykę, filcowanie, pająki, tkactwo, wyroby z 

znurka, koronkarstwo, tradycyjny wypiek chleba, gobeliniarstwo. Odpowiadając na zapotrzebowani 
mieszkańców poszerzono ofertę warsztatów o warsztaty kulinarne. W sumie zostało zrealizowanych ponad 23

arsztatów w w/w obszarach tematycznych. Zajęcia odbywały się na terenie wszystkich gmin będących 
złonkami Stowarzyszenia Dolina Pilicy, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartośt z dotacji Z Innych 
PLN fródeł 

1. Koszt wynagrodzenia dla 3 000,00 1 000,00 2 000,00 

prowadzącego warsztat
kulinarny

2. Koszt dojazdów na warsztat 50,15 0,00 50,15 

(delegacje)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 050,15 1 000,00 2 050,15 



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• składający niniejszą ofertę Rie zalega* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 

4) oferent* składający niniejszą ofertę Rie zalega* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z 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. 

(podpis osoby upoważnio ej lub podpisy 

osób upoważnionych do s ładania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

Data 21.06.2022 r. 




