Zal^cznik nr 1

OFgRTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce ztozenia oferty

(wypetnia organ administracji publicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), O KTORYM (-YCH) MOWAW ART. 3 UST. 3

USTAWYZ DNIA24 KWIETNIA2003 r. O DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego

w okresie od Q.LQ$.. do .i5..Q.5j
WFORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO1)
PRZEZ

Gminf Psary

sktadana na podstawie przepisow dziatu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta

1) nazwa:
ZHP CHORAGIEW SLASKA HUFIEC ZIEMI B^DZINSKIEJ IM. KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

2) forma prawna:4)
(x)

stowarzyszenie

( ) fundacja

( )

koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka onganizacyjna

()

spoJdzielnia socjalna

() inna

3) numerw Krajowym Rejestrze Sa.dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5'
000273051

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6'
5) nr NIP: 634 019 54 83

nr REGON: 240572621

6) adres:
miejscowosc: BE.DZIN

ul.: PRZECHODNIA1

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)
gmina: B^DZIN

powiat:8) BEDZINSKI

wojewodztwo: SLA.SKIE
kod pocztowy: 42-506

7) tel.: 508 070 777

poczta: BE.DZIN

faks:

e-mail: hufiec@bedzin.zhp.pl

http://bedzin.zhp.pl

8) numer rachunku bankowego: 03 1050 1227 1000 0008 0152 9454
nazwa banku: ING BANK SLASKI O/BEDZIN

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta
a) GOLA Teresa - Komendantka Hufca
b) JEDYNAK Krzysztof - Skarbnik Hufca
c) LEBZUCH Anna - Realizatorka Zadania

10)

nazwa,

adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,

o ktorym mowa w ofercie:9)
GROMADA

ZUCHOWA

,,LESNE

SKRZATY"

-

ZESPOL

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W STRZYZOWICACH, UL. 1 MAJA17, 42-575 STRZYZOWICE, TEL. 32 267 22 33

NR

1

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnieri dotyczqcych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

ANNALEBZUCH

12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:

a) dziatalnosc nieodpiatna pozytku publicznego

b) dziatalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent/oferenci1' prowadzi/prowadza.1' dziatalnosc gospodarcza;
a) numerwpisu do rejestru przedsiQbiorcow
b) przedmrot dztatefnosd gospodarczej

NIE DOTYCZY

II.

Informacja

o

sposobie

reprezentacji

oferentow wobec

organu

administracji

publicznej

wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10'

NIE DOTYCZY

III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego
1) Walory turystyczne wojewodztwa slaskiego i matopolskiego.
2) Umozliwienie dzieciom mniej zamoznym udziahj w wycieczce.
3) Rozwdj turystyki poprzez zdobywame odznak PTTK.

4) Aktywne spQdzanie czasu wolnego, korzystnie wplywaja.cego na rozwoj fizyczny i poznawczy
dzieci.
5) Uczczenie 100-lecia Ruchu Zuchowego.

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutkow

Aby cele zostaty zrealizowane, aby wszystkie dzieci, nawet te z niezamoznych rodzin mogty

uczestniczyc w wycieczkach, aby mogly indywidualnie rozwijac swoje zainteresowania, potrzebne sa.
znaczki sprawnosci zuchowych, odznaki PTTK oraz plakietki okolicznosciowe.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

GROMADA ZUCHOWA .LESNE SKRZATY"

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacja. zadania publicznego,

w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni siQ to do podwyzszenia standardu realizacji

zadania.11'

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciajju ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymat/otrzymali1' dotacje na
dofinansowanie inwestycji zwia.zanych z realizacja. zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore zostaty

dofinansowane, organu ktory udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE OTRZYMAL

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

1) Poznawanie d6br kultury, rozwoj turystyki, krajoznawstwa oraz poznawanie historii Ruchu Zuchowego.
2) Wyrownywanie szans dzieci zamoznych i niezamoznych.
3) Rozwoj zainteresowan i talentow dzieci.

4) Rozwoj indywidualny zucha.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyzowicach,
Sosnowiec, Ojcow

8. Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego12'
1) Zorganizowanie wycieczki do egzotarium w Sosnowcu.

2) Zorganizowanie wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego.
2) Zakup odznak PTTK: Odznaka Krajoznawcza w stopniu brqzowym.
3) Zakup zuchowych sprawnosci.
4) Zakup plakietek okolicznosciowych.

9.

Hanmonogram13'

ZadaniepiftAicznerealizowane wokresieod..y.i.Q$:*Qjk. do..f>P.1Q.?.*~~jrt.
Poszczegolne dziatania w zakresie Terminy realizacji

Oferent

realizowanego

poszczegolnych

dziatenie w zakresie realizowanego zadania

dziaiari

publicznego

zadania

publicznego14'

1)

Zakup odznak PTTK,
sprawnosci zuchowych,

lub inny podmiot odpowiedzialny za

marzec/kwiecien
2014

plakietek
okolicznosciowych.
2)

Wycieczka do Sosnowca.

3)

Wycieczka do Ojcowa.

marzec2014
kwiecien 2014

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

1)

Poznanie nowych miejsc - Sosnowiec, Qjcow.

2)

Umozliwienie zuchom, zwtaszcza mniej zamoznym, poznanie nowych obiektow.

3)

Zdobycie odznak turystycznych PTTK.

4)

Zdobycie indywidualnych i zespolowych sprawnosci zuchowych.

5)

Zdobycie plakietek okolicznosciowych .

6)

Pokazanie dzieciom, jak aktywnie spedzac wolny czas.

7)

Propagowanie w§rod dzieci i ich rodzicow turystyki na terenie Polski.

8)

Poznanie historii Ruchu Zuchowego.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgl$du na rodzaj kosztow:

Lp-

Rodzaj kosztow10'

Hose

Koszt

Rodzaj

Koszt

z tego do

z tego z

Koszt do

jednostek

jednostk.

miary

catkowity

pokrycia

finansowych

pokrycia

(wz»)

z

srodkow

z wktadu

wnioskowa

wtesnych,
srodkbw

osobowego,

z innych zrodet,
w tym wptat i

spotecznej

(W2t)

nej dotacjl

(wz»)

w tym pracy

cztonkow

oplat adresatow

i swiadczeri

zadania

wolontariuszy

publicznego

'

(wzt)

(wzO
I

Koszty

J

merytoryczne

18)

po

stronie ZHP
Chora&iew Slaska
Hufiec Ziemi

Bedziriskiej
1)

Zakupodznak

turystycznych
2)

Zakup
sprawnosci

50

9,00

szt.

450,00

450,00

0,00

0,00

120

1,90

szt.

228,00

228,00

0,00

0,00

35

6,40

szt.

224,00

224,00

0,00

0,00

100

3,18

szt.

318,00

318,00

0,00

0,00

1

400,00

kpl

400,00

400,00

0,00

0,00

1

900,00

kpl

900,00

900,00

0,00

0,00

20

24,00

szt.

480,00

480,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

zuchowych i
replik

historycznych
znaczkow

zuchowych
3)

Zakup plakietek
okolicznosciowy

ch
4)

Zorganizowanie
wycieczki do
Sosnowca.

5)

Zorganizowanie
wycieczki do
Ojcowa.

6)

Zuchowe sktadki
cztonkowskie

II

Koszty obstug/u)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po

stronie ZHP

Chorajiew Slaska
Hufiec Ziemi

Bedziriskiej19'
III

Inne koszty, w tym

koszty wyposazenia i
promocji po stronie
ZHP Choragiew
Slaska Hufiec Ziemi

BQdziriskiej

IV

Ogotem:

2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

3 000 zt
2

3

3.1

3.2

100%

Srodki finansowe wtasne1'*
zt

%

zt

%

z\

%

zt

%

zt

%

zt

%

Srodki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe wymienione

w pkt. 3.1-3.3)11'

wptaty i optaty adresatow zadania publicznego1''

srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci: dotacje

z budzetu pahstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,

funduszy cetowych, Srodki z funduszy strukturafnych)i7)
3.3

4

pozostate17)
Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna
cztonkow)

5

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
3 000 zt

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21'
Nazwa organu administracji

Kwota srodkow

Informacja o tym, czy

Termin rozpatrzenia -

publicznej lub innej jednostki

(wzt)

wniosek (oferta)

w przypadku

o przyznanie

wniosk6w (ofert)

sektora finansow publicznych

srodkow zostat (-a)

nierozpatrzonych do

rozpatrzony(-a)

czasu ztozenia

pozytywnie, czy tez

niniejszej oferty

nie zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE"
NIE DOTYCZY

TAK/NIE1'
TAK/NIE1'
TAK/NIEU

Uwagi, ktore mogq miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotycza.ce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy reaiizaqi zadania publicznego221

Nad realizacja. zadania czuwac beda. nastQpuja.ce osoby:
- Anna tebzuch - nauczyciel ZSP nr 1 w Strzyzowicach, instruktor ZHP
- Dorota Pronobis-Koscinska - dyrektor ZSP nr 1 w Strzyzowicach

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow1' przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

NIE DOTYCZY

3. Dotychczasowe doswiadczenia w reafizaqi zadart pubficznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

ktore z tych zadah realizowane byty we wspolpracy z administracja. publicznaj.

Druzyna .Lesne Skrzaty' dziate na tereme SP Strzyzowfce od ki/kunastu lat; ]e\ opiekun posiada

bogate doswiadczenie w prowadzeniu zadah objetych niniejsza. oferta..

4.

Informacja, czy oferent/oferenci1)

przewiduje(-aj zleca6 realizacjs zadania publicznego w trybie,

0 ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
1 o wolontariacie.

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si§ w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentow1';

2) w ramach sktedanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1' opfat od adresatowzadania;
3) oferent/oferenci1' jest/sa.1' zwiazany(-ni) niniejsza. oferta. do dnia

;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemcw informatycznych, osoby,

ktorych te dane dotycza., ztozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/oferenci1' sktadajacy niniejsza. oferte nie zaiega (-jaj/zalega(-ja.)1) z optacaniem naleznosci z tytu+u
zobowiazaii podatkowych/sktedek na ubezpieczenia spoteczne1);
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rejestrem Sa.dowym/wtasciwa.

ewidencja.1';
7) wszystkie podane w ofercie oraz za^cznikach informacje sa. zgodne z aktualnym stanem prawnym

i

faktycznym.

i '

SKARBNIK HUFCA ZHP
Ziemi B?dziriskiej
v

pyii 1

/1

KrzysMfjedynak

f

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentow1'

Data RMAQti

Zataczniki:

..24)

1 Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidenqi
2 W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktedaja.cych oferte wspolna. niz

wynikaja.cy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wtasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy
upowaznienie do dziatenia w imieniu oferenta(-cw).

Poswiadczenie zto±enia oferty251

Adnotacje urzedowe251

