
r\ 

Urza i'vfias a i (..,rniny w N 
, , e49:i.iC)Sł(ć("C2*--* 

it) 	,,___  

.......... 
nr .... : ................ 	...................... 
P°Lif3i s . ............................... 

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*Jniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „po-b4e-Fa-Rie-I-Vniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

ł. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

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

3. Rodzaj zadania publicznego')  
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

4. Tytuł zadania publicznego 
Kultywowanie pamięci o mieszkańcach Woli Szczygiełkowej rozstrzelanych 
podczas pacyfikacji miejscowości w czasie II wojny światowej, poprzez 
renowację pomnika na grobie poległych 

2)  5. Termin realizacji zadania publicznego 
Data 
rozpoczęcia 

10 wrzesień 2018 Data 
zakończenia 

10 październik 2018 

II. Dane oferenta (-ów) 

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

Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa z siedzibą w Woli Szczygiełkowej, 
Wola Szczygiełkowa 63; 26-006 Nowa Słupia 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456378 

VVpiy o 

... 

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) 

Agata Góźdź tel. 606 314 895 
e-mail: snrrmwsz@onet.pl  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

ł. 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 

Celem zadania publicznego jest kultywowanie pamięci o 21 mieszkańcach Woli Szczygiełkowej , którzy zostali 

rozstrzelani przez Niemców 25 maja 1943 roku w dniu pacyfikacji miejscowości. Podjęte zadanie jest kontynuacją 

działań podjętych przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa na rzecz uporządkowania 

Miejsc Pamięci Narodowej związanych z miejscowością/ miejscowy pomnik ofiar wojennych, krzyż jako miejsce 

pierwszego pochowku rozstrzelanych , a obecnie cmentarz z mogiłą poległych/. Z związku z licznymi prośbami 

mieszkańców Woli Szczygiełkowej, w tym rodzin poległych w 2017 roku stowarzyszenie podjęło działania na rzecz 

budowy pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym w Dębnie, gdzie po ekshumacji z Woli Szczygiełkowej 

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. 



złożone zostały szczątki poległych. Wykonany w latach 70 XX wieku nagrobek uległ zniszczeniom i wymagał 

natychmiastowej renowacji. Zebrane przez stowarzyszenie środki finansowe w wysokości 11. 000 zł pozwoliły na 

wykonanie fundamentów, wraz z podstawą i nagrobkiem z czarnego granitu. Najważniejszą częścią 

pomnika jest wykonanie pionowych płyt z nazwiskami mieszkańców pomordowanych przez Niemców 25 maja 

1943 roku w Woli Szczygiełkowej. 

Na tablicy znajdą się nazwiska : Jabłko Piotr, Jabłko Jan, Jabłko Antoni, Urban Antoni, Tusień Jan, Tusień 

Władysław, Kwiatek Adam, Piwko Stefan, Koniarski Józef, Wyglądacz Władysław, Kita Stanisław, Iwan Anna, 

Maruszak Teofil, Kolasa Wincenty, Zacharski Antoni, Kowalski Józef, Adamczyk Władysław, 

Lesisz Stefan, Grad Szczepan, Góźdź Stanisław, Wilkosz Wiktoria. 

Ten element pomnika będzie trwałym zapisem tragicznej historii naszej miejscowości i upamiętnieniem 

bohaterów wojennych , którzy oddali życie za współbraci. Wykonanie pomnika podjęto z myślą ocalenia od 

zapomnienia ofiary życia naszych bliskich, niejednokrotnie członków naszych rodzin i dobrodziejów , a także 

przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu o tragicznych czasach II wojny światowej i ludziach, którzy zasłużyli na 

pamięć, szacunek i upamiętnienie trwałym znakiem .Tablice pamiątkowe z ich nazwiskami będą nie tylko 

zapisem historycznym, ale przede wszystkim dowodem naszej pamięci, świadectwem naszego dziedzictwa i 

tożsamości narodowej z myślą o przyszłych pokoleniach. Uzyskana dotacja pozwoli na dokończenie 

zaplanowanych prac przy budowie nowego pomnika poprzez umieszczenie na pomniku granitowych tablic z 

nazwiskami ofiar i pełne uświetnienie pamięci, tych którzy są i będą w świadomości mieszkańców bohaterami 

naszej miejscowości. Działanie zakończone zostanie uroczystym poświęceniem i odsłonięciem pomnika po 

zakończeniu zaplanowanych prac jesienią 2018 roku, w którym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. To dodatkowy dowód naszej troski o ochronę dóbr kultury i naszego dziedzictwa narodowego. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Zakładanym rezultatem realizacji zadania jest renowacja pomnika nagrobnego ze szczątkami mieszkańców 

)oległych podczas pacyfikacji Woli Szczygiełkowej upamiętnionych na granitowych tablicach . Ten trwały i piękny 

)biekt -nagrobek wykonany z czarnego granitu będzie odwiedzany przez rodziny pomordowanych z terenu 

riiejscowości , parafii i kraju, dorosłych mieszkańców wsi ,a także dzieci i młodzież szkolną. Wyraźne poprawi się 

-ównież estetyka tego miejsca i jego otoczenie, znacznie poszerzone, wzbogacone wazonem na kwiaty i miejscem 

ia znicze oraz wyłożonego granitową kostką /dotychczas była to mocno udeptana zniszczona i zachwaszczona 

:rawa/ . Łatwiejsze stanie się również utrzymanie tego miejsca w należytym porządku. Pomnik stanie się 

dowodem szacunku i pamięci żyjących wobec tych , którzy oddali życie za swych współbraci, a także przykładem 

Jla młodego pokolenia do kultywowania pamięci o naszej historii i narodowym dziedzictwie. Uroczystość 

)dsłonięcia i poświęcenia pomnika z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych stanie się żywą lekcją historii o 
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naszej przeszłości i ludziach , którzy ją tworzyli. Stanie się ona również okazją do nawiązania nowych relacji z 

rodzinami poległych oraz społecznej integracji wszystkich, którzy włączyli się w dzieło budowy nowego pomnika . 

Powstanie pomnika pozytywnie wpłynie na wizerunek inicjatorów i sponsorów podjętego działania, promocję 

starań Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa oraz Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, 

którego dotacja przyczyni się do zakończenia prac w 2018 i uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

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

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3)  
(zł) 

do poniesienia 
ze środków finansowych 

własnych, środków 
pochodzących z innych 

źródeł, wkładu 
osobowego lub 
rzeczowego4) 

(zł) 

ł 
Wykonanie 	tablic 	pamiątkowych 	z 	nazwiskami 
mieszkańców 	pomordowanych 	podczas 	pacyfikacji 
Woli Szczygielkowej na pomniku poległych 

8000, 00 zł 5 000, 00 zł 3000,00 zł 

Koszty ogółem: 8 000,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy p•ehie~e--*/niepobieranie *  świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 

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

i faktycznym; 
4) oferent*/ofeferrei* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*izalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 

5) oferents/ofererict* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/załegal-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

 

(3LA  LW4L 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
MIEJSCOWOŚCI WOLA SZCZYGIEŁKOM 

Wola Szczygiełkowa Nr 63 
26-006 Nowa Słupia, tel. 41 312 73 23 
REGON 260685692, NIP 6572910249 

KRS 0000456378 

 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Data 	22.08.2018 

3) 
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 

41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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