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Zatgcznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:

Ofert? nalezy wypetnic wytqcznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdka., np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwq odpowiedz, pozostawiajac
prawidtowq. Przyktad: ,,pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do ktdrego adresowana jest oferta

Urz^d Gminy w Psarach

2. Tryb, w ktdrym ztozono oferte.
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego11
4. Tytut zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultiiry i
dziedzictwa narodowego

Poznawanie przez zuchow i harcerzy wojewodztwa sl^skiego
Data
rozpocz^cia

15.03.2017 r.

Data
zakonczenia

14.06.2017

II. Dane oferenta (-6w)
1. Nazwa oferenta {-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby)

ZHP Chorajjiew Sl^ska Hufiec Ziemi Bedzinskiej im. Krola Kazimierza Wielkiego;
stowarzyszenie;
KRS 0000273051;

adres siedziby: ul. Przechodnia 1,42-506 Bedzin; tel. 508 070 777;

numer rachunku bankowego: 03 1050 1227 1000 0008 0152 9454, ING Bank Sl^ski O/Bedzin;

osoby uprawnione do reprezentowania oferenta: Schmatolla Dorota - Komendantka Hufca, Nowak
Wojciech - Skarbnik Hufca, Lebzuch Anna - Realizatorka zadania, Pronobis-Koscinska Dorota Realizatorka zadania, Skora Katarzyna - Realizatorka zadania.
2. Inne dodatkowe done kontaktowe, w tym

done osob upowainionych do skladania

Osoby upowaznione do skladania wyjasnien: Anna Lebzuch,

wyjasnien dotyczqcych oferty (np. numer

tel. 511 785 931; Katarzyna Skora, tel. 517 410 059

telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

1 ' Rodzaj zadania zawiera si$ w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

2> Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.
1

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegdlnoici ceiu, miejsca jego

realizacji, grup odbtorcdw zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego

Zadanie ma na celu: poznawanie dobr kultury, rozwqj turystyki i krajoznawstwa, wyrownywanie szarts dzieci
zamoznych i niezamoznych, rozwqj zainteresowah i talentow dzieci oraz rozwoj indywidualny zucha i harcerza;
Wspomniane cele zostana osiagniete poprzez: zorganizowanie dwudniowego biwaku w Kokotku, wycieczek do
uorek

Wielkich,

Olsztyna,

Ogrodzieiica

i

Sosnowca;

wyjazd na Festiwal

Kultury Zuchowej

WESOLEK

w Jaworznie, zakup sprawnosci zuchowych i harcerskich, gwiazdek zuchowych, Poradnikow Zucha oraz odznak
turystycznych;

Odbiorcami zadania beda^ zuchy i harcerze z terenu Gminy Psary: 1 Gromada Zuchowa Lesne Skrzaty, 8 Gromada

Zuchowa Antki Cwaniaki, 2 Zaglebiowska Druzyna Harcerska Lesni;
Miejsce realizacji zdania publicznego to: Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyzowicach, Zespol SzkolnoPrzedszkolny nr 2 w Samowie, Gorki Wielkie, Jaworzno, Kokotek, Ogrodzieniec, Olsztyn, Sosnowiec.

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

oznanie nowych miejsc - Gorki Wielkie, Jaworzno, Kokotek, Ogrodzieniec, Olsztyn, Sosnowiec;
Umozliwienie zuchom i harcerzom, zwlaszcza mniej zamoznym, poznania nowych obiektow;
dobycie odznak turystycznych PTTK;

dobycie indywidualnych i zespolowych sprawnosci zuchowych i harcerskich oraz gwiazdek zuchowych;
Pokazanie dzieciom jak aktywnie spedzac wolny czas;
Propagowanie wsrod dzieci i ich rodzicow turystyki na terenie Polski;
oznawanie zabytkow zwia^anych z dziedzictwem narodowym;
Umozliwienie zuchom i harcerzom wziecia czynnego udziam w wydarzeniu kulturalnym.
IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt catkowity

do poniesienia

(rt)

z wnioskowanej

do poniesienia
ze jrodkdw

dotacji31

finansowych

(rf)

wtasnych, £rodk6w
pochodzqcych z

Lp.

innych zrodet,

wktadu osobowego

lub rzeczowego41

(zfl
901,40

901,40

0,00

2. Zakup materiatow plastycznych

500,00

500,00

0,00

3. Zakup odznak turystycznych

625,00

625,00

0,00

1.

Zakup

Poradnikow

zucha,

sprawnosci zuchowych i harcerskich,
gwiazdek,

ramek

do

gwiazdek

zuchowych

31 Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.
4 ' W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

4.

Zorganizowanie

wycieczek

do:

4 300,00

4 300,00

0,00

600,00

600,00

0,00

73,60

73,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

Gorek Wielkich, Kokotka, Olsztyna,
Ogrodzienca i Sosnowca

5.

Wyjazd

na

Festiwal

Kultury

Zuchowej WESOLEK w Jaworznie
6. Zakup slodyczy
Koszty ogdfem:

Oswiadczam(-y), ze:
1)

proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyfqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta;

2)

w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczeri pieni^znych od adresatow zadania;

3)

wszystkie

podane

w

ofercie

oraz

zatqcznikach

informacje

sa,

zgodne

z

aktualnym

stanem

prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejsza. oferty nie zalega (-jaj*/zalega (-jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowigzari
podatkowych;

5) oferent*/oferenci* sktadajqcy(tjinjejSZ3 ctferfg jiie zalega (4a.)*/za4ega (-jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sWadek na

ubezpieczenia spoteczne.

,.

-

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu

oferenta)

Data
Zatgcznik:
W

przypadku gdy oferent

nie jest zarejestrowany w

Krajowym

Rejestrze

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

Sqdowym - potwierdzona

za

zgodnosc

