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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

-rc
lsT'il

Data i miejsce złoŻenia oferty

(wypełnia organ administracj i publicznej )

OFERTA

organizacji pozarządowej(_ych)/podmiotu(-ów), o którym(-ych) mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia}4 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r., poz' l l 18 ze zm.),
real izacj

i

zadania publ icznego

Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior- Wigor
(rodzaj zadania publicznego

2))

AKTYWNY SENIOR
(tytuł zadania publicznego)

w okresię od 28.l2.2015 do 28.01.2016
w formię

POWIERZENIAI)

realizacji zadania publicznego przez

GMINĘ BoGUCHWAŁA
(organ administracji publicznej )

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dniaŻ4 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie

I. DANE OFERENTA/oFERENTÓW'),')
1) nazwa; SToWARZYSZENIE RoZwoJU
o)
2) forma prawna:
( X) stowarzyszenie
( ) kościelna osoba prawna
( ) spółdzielnia socjalna
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

oŚWrATY GMINY BoGUCHWAŁA
fundacja
kościelna jednostka organizacyjna

innym rejestrze lub ewidencji:

5)

6) adres:

gmina:BoGUCHWAŁA

8) numer rachunku bankowego: 04 9163 0009

powiat: ') RZESZOWSKI..............

200l 0007 1ó93 000l

.............

nazwa banku: BANK SPOŁDZIELCZY NIECHOBRZ...........
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów
a)

1):

KALANDYK LESZEK...

b) .................

c) .................
l0) nazwa, adres i telęfon kontaktowyjednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
mowa w ofercie:

SToWARZYSZENIE RoZwoJU oSWIATY GMINY BoGUCHWAŁA................
1

o którym

e)

1) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty

(imię i nazwisko oraznr telefonu kontakowego)

l

2) przedmiot działalności
lic
a) dzi ałalnośćni eodpłatna pozytku publicznego

l.

Podejmowanie inicjatyw

i

działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznościlokalnych oraz ich

czynny udział w rea|izacji celów stowarzyszenia'
b) działalnośćodpłatna pożytku pub|icznego
l

.

Ż.

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych w 8 miejscowościach na terenie Gminy Boguchwała. obecnie opieką

objętych jest ponad 400 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Prowadzenie

3 kuchni i

stołówek, które zapewniają wyżywienie wszystkim dzieciom

Przedszkolnvch oraz szkół na terenie Gminv Bosuchwała

z

Punktów

l3)jeżeli oferent/oferenci1) prowadziiprowadząl) działalnośćgospodarczą
miot działalności

NIE DOTYCZY

It. INFoRMACJA o SPoSoBIE REPREZENTACJI oFERENTÓW woBEC oRGANU ADMINISTRACJ|
PUBLICZNEJ WRAZ ZPRZYTOCZENIEM PODSTAWY PRAWNEJ 'O)
NIE DOTYCZY

lll' sZCZEGoŁowY ZAKRES RZECZoWY ZADAN I A
REALIZACJI

P

UB

LICZN EGo PRoPoNowANEG o Do

''

Krótka charakterystvka zadania publicznego
Zadanię polega na udostępnieniu 10 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo

w wieku 60* z terenu Gminy

Boguchwała' Dzienny Dom Senior_ Wigor realizując programowe zadania w zakresie zaspokajania potrzeb
pensjonariuszy kieruje Się w szczególności ich dobręm i poszanowaniem praw. Dzienny Dom Senior- Wigor
spełniając rolę środowiskowej formy pomocy półstacjonamej służyutrzymaniu osób starszych w ich naturalnym
środowisku zaspokajając potrzeby bytowe, kulturalne itowarzyskie. oferent zapewnia pobyt w godzinach 8.0016'00 od poniedziałku do piątku orazcałodzienne

renle na mler

oraz skutków
konania zadania
na konieczność
Na terenie Gminy Boguchwała nie prowadzi działalnościzaden ośrodekwsparcia dziennego dla osób starszych.
Stworzenie takiego ośrodka dziennego poby'tu umozliwiłoby seniorom funkcjonowanie w społecznościlokalnej bez
konieczności umieszczania w placówce stacjonarnej. Dzienny Dom Senior _Wigor zapewniłby pomoc osobom
Starszym jak równiez niepełnosprawnym wymagającym częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych w formię podstawowych świadczęń opiekuńczych oraz zapewniłby pomoc w zakresie zaspokajania
podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego i aktywizacji (świadczeniarekreacyjne' ku|turalne i edukacyjne).
Taka forma pomocy będzie bardzo korzystna dla osób w tym wieku, ponieważ będą mogły one poza uczestnictwem
w zyciu Dziennego Domu Senior- Wigor, utrzymywać kontakty dotychczasowym środowiskiem społecznym. Mając
poczucie niezależności'samodzielności, nie popadną oni w bierność,dzięki czemu wzrośnie ich poczucie własnej
wartości. Bardzo częSto osoby starsze zamykają się w czterech ścianach swojego domu i nie kontaktują się ze
znajomymi i sąsiadami. Czują się bardzo samotni. Wielu spośród nich nię radzi sobię z wieloma problemami. Bardzo
często zdarzają się już problemy zdrowotne. Dlatego też tak wazne są wszelkie działani a zmierzające do promowania
iniciatyw środowiskowYch wobec osób starszych
.

adresatów zadania
osoby nieaktyrvne zawodowo w wieku 60ł z terenu Gminy Boguchwała zarówno kobiety jak i mężczyźni.

a'

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania
szczególnościzówskazaniem,wjakisposób

z

dotacji inwestycji związanych z rea|izacją zadania publicznego,
przyczynisiętodopodwyzszeniastandardurealizacjizadania1l)

NIE DOTYCZY

Informacja, czy w ciągu ostatnich 5lat oferent/oferencil)otrzymal/otrzymalil) dotację na dofinansowanie
inwestycji związanych z realtzac1ązadania publicznego z podaniem inwestycji' które zostały dofinansowane' organu'
udzielił dofi nansowania, oraz

NIE DOTYCZY

Zakładane cele realizacii zadania publicznego oraz sposób ich realizacIi

'
2.

wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych w ich codziennym życiu w środowisku lokalnym,

3.

aktywizację seniorów

4.
5.

zwiększanie poczucia użytecznościi przydatności społecznej,

6,

umożliwianie seniorom odkrywania

1.

pomaganie seniorom i osobom niepełnosprawnym nabywania unliejętnościorganizacji czasu wolnego poza

l

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych , zapobieganie wykluczeniu

społecznemu,
społecznej,

w

sferze fizycznej

i

intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz

zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych osób starszych: |ęku , frustracji,
poczucia pustki,

i

rozwijania zaintęręsowań i talentów oraz poszerzania

i zdobywania

wiedzy,

Racławówka | 32, 36-047 Niechobrz
12)
bliczn
dzialań w zakresie realizacii zadania
l. Administracia i obsługa proiektu: planuje się zatrudnienie
-kierownika projektu (umowa o pracę' wykształcenie wyższe, doŚwiadczenie minimum l rok pracy) - zarządzanie
projektem, zespołem, zadaniami, monitoringiem' i ewaluacją sprawozdawczością wyłanianiem wykonawców,
rekrutacją przygotowaniem procedur i dokumentów potrzebnych do realizacji zadania
- księgowa (wynagrodzenię dodatkowe w ramach kosztów pośrednich' wykształcenie wyższe, doświadczenie w

księgowości) - prowadzenie dokumentacji księgowej,
W przypadku sy,tuacji podjęcia decyzji wykraczającej poza kompetencje kierownika projektu decyzję podejmuje
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju oświaty Gminy Boguchwała. Zespół prowadzi nadzór meryoryczny i finansowy

poszczególnych etapów projektu. Zarządzanie kosztami

na podstawie węwnętrznych arkuszy wydatków

i

sprawozdań finansowych. Wybór personelu projektu odbywać się będzie zgodnie z polityką równości szans zarówno
kobiety jak i mężczyzn po spełnieniu stawianych rvymagań na dane stanowisko. Monitoring zostanie
przeprowadzony na koniec realizacji projeku.

2. Promocia działań i rekrutacia uczestników: działania rekrutacyjne będą koordynowane przez kierownika

projektu. . zostanązatrudnieni specjaliści z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, posiadający stosowne
uprawnienia (umowa cywilnoprawna), którzy obejmą pomocą adresatów projektu. Dyżury poszczegó|nych

specjalistów odbywać się będą w uzgodnionych dniach. Działania rekrutacyjne zostaną wspartę materiałami w
postaci ulotek kolportowanymi przęz ww rekruterów' na stronie Stowarzyszenia Rozwoju oświatyGminy
Boguchwała , ogłoszenia parafialne w kościołachna terenie Gminy Boguchwała oraz poprzęz indywidualne
rozmowy z zainteresowanymi.
3. Zaiecia edukacvine:

-

pogadanki
ik

i

prelekcje

z

zakresu profilaktyki zdrowia

i

innych dziedzin ( fryzjerka, dietetyk, psycholog,

-

mozliwośćkorzystania w siedzibie Dziennego Domu Senior- Wigor z biblioteczki oraz codziennej prasy ;
trening pamięci i koncentracji rozwiązywanie krzyżowek, wykorzystywanie gier edukacyjnych' szachy,
karty

4. Zaiecia usprawniaiaco- ruchowe:
- gimnastyka relaksacyjna i rehabilitacyjna;

- spacery;

-

organizacja wycieczek pieszych po okolicy.

5.Zaiecia kulturalne:

- organizacja imprez okolicznościowych wynikaj ących z tradycji i obyczajów;
- wyjściado muzęum i teatru ;
- udział w lokalnych i miejskich imprezach integracyjnych i okolicznościowych;

ó.Zaiecia tematvczne:
-

_

kulinarne;
-rękodzieło;

7. organizowanie innvch zaieć i usłue w zależnościod potrzeb uczestników

o'

Harmonosramtt)
Zadanie oubl icme realizowane w okresie od28.12.2015 do 28.01.2016
Poszczególne dzialania w zakresie
re a ! izowa n eg o zada nia p ubliczneg or

Terminy realizacji poszczególnych tlzinłań

ł)

Zatrudnienie kadry do obsługi
oroi ektu:

28. | 2.20

kierownik oroiek1u

Powołanie i rozpoczęcie prac
zespołu odpowiedzial nega za
rea l i zacj ę zadania- pr zy dział fu nkcj i
i zadań
Zakup materiałów biurowych
potrzebnych do prowadzenia
dokumentacji projektu (I razw
miesiącu)
Przeprowadzenie akcj i rekrutacyj nej

Gimnastyka rehabilitacyjna

I5

- 29.1 z.Ż0 l 5

Oferent lub inny poclmiot otlpowiedzialny za
dzialanie w zakresie realizowanego zadania
nuhlirznppo

oferęnt

1.12.201 5

Oferent

28.1Ż.201 5 - 28.0 l .20 1 6

C)ferent

29.1?.2015- 08.0I .20r 6

ofęrent

28.12.201 5-

3

(8 Styczeń 2016 r

Oferent

Stvczeń 2016 r
1
spotkanie
Zajęcia z rękodzieła ( 2 spotkania po Stvczeń 2016 r

Oferent

sodzin)

Zajęcia kulinarne (wolontariat)2 sodzinv)
Zat ecia usorawni

l0'

ai

aco -ruchowe

Stvczeń 2016 r

Oferent
Oferent

Zakładane rezultaty realizacii zadaniapublicznegol5)

1.

aktywizacja seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz
społecznej,
2. zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej,
3. wypromowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie,
4. utrzymanie pozytywnych więzi międzypokoleniowych,
5. Seniorzy będą mieli moż|iwośćpoznania własnego potencjału w celu poprawienia jakości własnego zycia,
umiejętności radzenia sobie z własnymi ograniczeniami i przekonaniami dotyczącymi wieku

IV.

1'

KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KoSZTÓw RBłr,rzACJI ZADANIA PUBLICZNEGo
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Rodzaj kosŻów'6)

Lp

€

o

o

E

;N
E

a

e,

N

o

'a
ooN

z tego z finansowych
z tego do pokrycia

Koszt
calkowity
(w zł)

z

mioskowanej

dohcji
(w zł)

I

rsrpo

publicznegorTl

(w zł)

środków z innych

adania

ź'

(w

v
Koszty merytoryczne

opłat adreatów

Koszt do pokrycia z
wkładu osobowego, w
tym pBcy społecaej
członków i świadczeń

środków włnsnych,
Źródeł, w tym wpłat i

wolonbnuszy

zł)

stronie SROGB'r:

) gimnastyka rehabilitacyjna- wynagrodzenie

8

80 zł

godz

640

640

0

0

J

85 zł

godz.

Ż55

0

0

2s5

4

50 zł

godz.

200

200

0

0

Ż
Ż

godz.
godz.
godz.
godŻ.

100
100

r00

0

100

0
0

70

'70
'70

0

I

50
50
70
70

0
0

0
0

l8

80

dzień

1440

1440

0

0

I

600

mieSiąc

600

600

0

0

2500

mlesląc
miesiąc
Miesiąc
miesiąc
miesiac

2500

60
700

2500
500
I 000
60
700

0
0
0
0
0

0

500
I 000
60
700

I

r70

spotkanie

t'70

t'70

I

150

miesiąc

150

130

0
0

0
0

150
100

spotkanie

300

I
I

300

miesiąc
miesiąc

100
300

300
100
300

0
0
0

0
0
0

9255

9000

0

255

trenera

2) zajęcia kuliname- wynagrodzenie trenera
wolontariusza
3

)

zaj ęcia z r

ękodziela - wynagrodzenie trenera

1) prelekc.je i pogadanki:

- fryzjerka
dietetyk

-

Psycholog
prawnik

5) wyŻywienie (

dla l0 osób

I

)

6) poczęstunek zestaw( kawa, herbata' cukier,
napoje zimne, ciastka)

II

III

loszty obsługi 'u)zadania publicznego, w tym
re):
oszty administracyjne po stronie SROGB
kierownik projektu
księgowa
ratownik medyczny (umowa zlecenie 80 godz.)
opłaty teIekomunikacyjne
opłata za media
Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promoc;t
re):
po stronte sRoGB

l)

produkty żywnościowe naza]ęcia kuliname

!) materiały biurowe

l)

materiały na warsztaty z rękodzieła

1) środkiczystości

i)
IV

2
J

ogólem:

5

s00
1

000

e żródla llnansowania zad^ni^
P rzewid
Wnioskowana kwota dotacji
Srodki finansowe własne 'i
Środki finansowe z innych Źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1-3.3) 'r)
wDłatY i opłatv adresatów zadania publicznego
3.1
3.2
środki finansowe z innych źródeł pub|icznych (w szczególności: dotacje z
budżetu pańStwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy
l')
celowych, środki z funduszy strukturalnych)
3.3

4

codzienna prasa

2

10

pozostałe'
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca spcłeczna
członków)
ogólem (środki wymienione w pkt 1---4)

0
0

0
0

9 000'00 zł

97,24%

0'00 zł
0,00 zl

0,00%o

0,00 zł
0,00 zł

0,000/o

0,00 zł

0,00vo

255,00 zł

2,76%;0

9 255,00 zł

0,00%;o

0,00vo

100

o/o

Finansowe środki z in
lnformacja o tym, czy wniosek (oferta) o
przyznanie środków zostal (-a)

Nama organu administracji
publicznej lub innej jednostlii sektora
finansów publicznych

lozp^trzony (_a) pozytywnie, czy też nie

w
Termin rozpatrzenia
przypadku wniosków (ofert)
nierozpatrzonych do czasu

TAK,Ą{IE

TAK/NIE
TAKA{]E

Uwagi, które mogą mieć znaczenie prry ocenie kosztorysu:

v. INNE WYBRANE INFoRMACJE DOTYCZĄCE ZADANIA PUBLICZNEGo
realizacii zadania publi
kadrowe przewidywane do wykorzvstania
Do realizacji projektu zostanie zatrudniony:
_ kierownik _ umowa o prace' wykształcenie wyższe, min. l rok pracy
- księgowa- wykształaeniewyższe,doświadczenie w księgowości
* ratownik medyczny umowa zlecęnie 80godzin/ mc
- fizjoterapeuta - umowa zlecenie (50 godzin)
Do realizacji poszczególnych warsztatów zostaną zatrudnieni trenerzy, przęwodnicy z odpowiednim wykształceniem
oraz wysokimi kompetencjami i doświadczęniem co ma służyćutrzymaniu odpowiedniej jakości zajęć.

1.

tzeczow e oferenta/oferentów

1)

i zadania

23)

NIE DOTYCZY

''

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem' które z tych
zadań realizowane bYłY we współpracv z administracją publiczną)

Stowarzys zeni e dotychczas z powodzen i e m zr ealizow ało proj ekty :
_,,Edukacja intemetowa dla mięszkańców Gminy Boguchwała'' - obejmujący szkoleniami osoby po 50 roku życia 49 650 zł.,
Nowe technologie - nowe horyzonty dla starszych mięszkańców Gminy Boguchwała'' skierowany do 50

-

osób, które ukończyły 60 lat. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy
iPolityki Społecznej w ramach Rządowego Programu narzęc,z Aktywności Społecznej osób Starszych na
lata2012-2013. Wartość dotacji: 86 200 zł.

Klub Aktywnego Seniora Projek

współfinansowany
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznei; Wartośćdotac.ji: 79 200zł

Integrator-

o'

jest ze Środków otrzymanych z

Informacja' czy oferent/oferencit) przewiduje(ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożvtku publicznego i o wolontariacie

NIE DOTYCZY

Oświadczam(-y)' że:

') proponowane zadanie publiczne w całościmieścisię w zakresie działalnościpozytku publicznego oferenta
2)
w ramach składanej oferty przewidujemy niepopieranie opłat od adresatów zadania
3)
oferentjest związany niniejsząofertądo dnia podpisania umowy na realizację zadania;

a)

w zakręsię związanym z otwartym konkursem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych,

a takżę wprowadzanięm ich do

systemów informatycznych, osoby' których te danę dotyczą złożyły

stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
1 0 1, poz. 926, z późn. zm.);
5)
ofęrent składający niniejszą ofertę nie za|ega z opłacaniem naleŹnościz tytułu zobowiązań podatkowych/składek na
ubezpieczenia społecmel ;
u)
dane określonęw części I niniejszej oferty sązgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
7)
prawnym i faktycznym.
wszystkie podane w ofercię orazzałączni*tłl*:łr..''srłfl'.'t5it"Prt'łlt3,"'"

ćminy Boguchwała

35-106 Rzeszow, Kielanówka
NrP

D"" tt.'.!ł'll0lT 'u

51

111

7-026-23'74, REGON 1 80347770

tel.668'144'855

Knlnn

(podpis osoby upowżnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
l ))
oferenta/oferentów

Załączniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
2, W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z
dokument potwierdzający upoważnienie do
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwegorejestru
działania w imięniu oferenta(-ów).
Poświadczenie złożenia ofe

OBJASNIENIA:

1)

2)

Niepotrzebne skreślió.

Rodzajemzadaniajestjednolubwięcejzadańpublicznychokreślonychwart.4ustawyzdnia24kwietnia2003r.o

działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie.
Każdy z oferentów składających ofertę wspólnąprzedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączająwłaściwepola.
Forma prawnaoznacza formę działalnościorganizacjipozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreś|onąna
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalnościpożytku publicznego' uczniowskie kluby
sportowe' ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyó odpolviedniąformę lub wpisaó inną.
5) Podać nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
6) W zależnościod tego, w jaki sposób otganizacja lub podmiot powstał'
7) osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Nalezy wypełnić, jeżeli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypełnió' jeśli
zadanie ma być realizowanę w obrębie danej jednostki organizacyjnej'
l0) Nalezy określić,czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa'
Dotyczy tylko oferty wspólnej.
ll) Wypełnić ty|ko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
nalezy wskazać dokładny
l2) opis musi byc spójny z harmonogramem i kosźorysem. W przypadku oferty wspólnej
podzlał działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
13) W harmonogramie nalezy podać terminy rozpoczęciai zakończenia poszczególnych dzialań oraz liczbowe okreś|enie
skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania
publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

3)
4)

14) Opis zgodny z kosztorysem.
czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania
l 5) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego
przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzijego negatywne skutki.
16) Należy uwzg|ędnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadanta publicznego.
l8) Należy wpisać koszty bezpośrednio zwięane z celem realizowanego zadania publicznego.
l9) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisać koszty zwl'ązane z obsługąi administracjąrealizowanego zadania, które związane sąz wykonywaniem
działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym' w tym obsługą finansową i prawną projektu.
umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w $ 16 ramowego
21) Wypełnienie fakultatywne
wzoru umowy, stanowiącego- załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
20l0 r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego orazwzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczyjedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będązatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach

wolontariuszy.

W przypadku oferty wspólnej na|eży przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi

oferentów.

23)

Np. loka|, sprzęt, materiały. W przypadku ofeńy wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe
dysponuj ących nimi oferentów.

24) odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym' niezdreżnie odtego, kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.

do

Identyfi kator wydruku : RS I 309543 I 7 I 201
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CENTRALNA INFoRMACJA KRA]oWEGo REJESTRU SĄDoWEGo

KRA'oWY REJESTR sĄDowY
Stan na dzień 18'I2.2015 godz. 15:16:53

Numer KRSr 0000309543
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
z REJESTRU sToWARzYszEŃ, INNYCH oRGANIZACJI sPoŁEczNYcH I zAWoDoWYcH,
FUNDACJI oRAz sAMoDzIELNYCH PUBLIczNYcH zAKŁADów oprexr zDRoWoTNEJ

PoDMIoT NIEWPISANY Do REJEsTRu PRzEDsIĘBIoRcÓW
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
Ostatni wpis

03.07.2008
Data dokonania wpisu

Numer wpisu

7

Sygnatura akt

RZ.Xrr NS-REJ.KRSI 4844 I ts 1996

oznaczenie sądu

sĄD

RUoNoWY W RZESZoWIE,

24.04.2015

XII WYDZIAŁ GoSPoDARczY KRNoWEGo REJESTRU

SĄDoWEGo

Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu
l.Oznaczenie rodzaJu organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGoN : 180347]70' NIP : 517 026Ż37 4

3,Nazwa

SToWARZYSZEN IE RoZWoJ U oSWIATY GMINY BoGUCHWAŁA

4'Dane o wcześniejszejrejestracji
5,Czy podmioł posiada status organizacji
pożytku publicznego?

TAK

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
l.Siedziba

kraj PoLSKA, woj. PoDKARPACKIE, powiat RZESZoWSKI, gmina BoGUCHWAłA, miejsc. KIELANÓWKA

2,Adres

ul, -_-, nr 111, lok. ---, miejsc.

rrruruÓwrł,

kod 35-106, poczta RZESZoW, kraj PoLSKA

3,Adres poczty eleKronianeJ
4.Adres strony intemetowej

3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
l.Informada o sponądzeniu lub zmianie
Ż0.t2'20L0 R. ZMIENIoNo:
92 PO UST.2 DODANO UST.3;

Identyfikator wydruku :

RS I

309543 17 I 201
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1

2
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97 W UsT.1 UPoRZĄDKoWANo NUMERACJĘ PUNKToW. Po PKT 6 WPRoWADZoNo KoLEJNY
PMWIDŁoWY NR 7 Do 14, DoDANo PKT 15 I PRZEREDAGoWANo BRZMIENIE Pfi 1,10'14

Lff.B;

w 914 usT.2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE;

W 915 UPoRZĄDKoWANo NUMEMCJĘ UST. oD 1-3;
521 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE;
s22 UST.1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENTE, DODANO UST.5
527 UST.5 I UsT.6 oTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE;
928 UPORZĄDKOWANO NUMEMCJĘ PUNKTOW 1-6;
929 UCHYLA sIĘ DoTYcHczAsoWE ZAPISY UsT.1 I 2, WPRoWADZA SIĘ UST. oD 1-5

o

NOWYM BRZMIENlU;
RoZDZIAŁ VI - TYTUŁ RoZDZIAŁU oTRZYMUJE NoWE BRZMIENIE
930 UST.1 OTMYMUJE NOWE BMMIENIE.

3

I

DATA ZMIANY: 07.09.2012 R.
PAR.2 PKT

1

Rubryka 5
1,czas, na jaki została utworzona

NIEOZNACZONY

rzaga

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet

ski

Brak wpisów

Rubryka 8 - organ sprawujący nadzór
l,Nazwa

organu

ISTAROSTA RZESZOWSKI

Dział 2
Rubryka I - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
l,Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania

ZARZĄD

podmiotu

2.Sposób reprezentacji podmiotu

Do SKŁADANIA ośWIADCZEŃ WoLI W IMIENIU SToWARZYSZENIA UPoWAZNIoNY JEsT PREZES
sAMoDzIELNIE oRAZ WICEPREZES LUB SKARBNIK WRAZ z INNYM cZŁoNKIElvl ZARZĄDU

DzrAWĄc ŁĄCZNIE
Podrubryka

1

Dane osob wchodząrych W skład organu
1

l,Nazłvisko / Nazwa lub firma

KALANDYK

2,lmiona

LESZEK

3.Numer PĘSEUREGON

5501051 1376

4.Numer KRS

Identyfi kator wyd ruku :

2

RS I

309543 I 7 I 2015

1

2

1

B1 5

1
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5.Funkcja W organie reprezentującYm

PREZES

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

MEPKA

2.Imiona

WŁADYSŁAW

3.Numer PESEUREGON

61 100713092

4.Numer KRS
5.

3

Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

LADZINSKA

2.Imiona

ALINA

3.Numer PESEL/REGON

690227t06/'1

4.Numer KRS

4

5'Funkcja W organie reprezentującym

SKARBNIK

l,Nazwisko / Nazwa lub firma

zIELIŃsKA

2.Imiona

EtŻBIETA

3.Numer PESEUREGON

s3010406209

4.Numer KRS
5.

5

Funkcja w organie reprezentującym

cZŁoNEK ZARZĄDU

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

CHWALIK

2.Imiona

HALINA

3.Numer PESEUREGON

s0031805848

4.Numer KRS
S'Funkcja w organie reprezentującym

cZŁoNEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

l.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka

1

Dane osób Wchodzących W skład organu
1

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

MARTON

2,imiona

MAŁGoRZATA

3.Numer PESELiREGON

63100201768

4.Numer KRS

2

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

KALANDYK

2,Imiona

MARIUSZ

3.Numer PESEUREGOII

6707Ż209957

4.Numer KRS

3

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

SWIECA

2.Imiona

ANNA

3,Numer PESEVREGON

74ltt7t3689

4.Numer KRS

Rubryka 3
Brak wpisów

Identyfi kator wydruku :

RS I

309543 I 7 I 201
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Dział 3
Rubrykal-Niedotyczy
Brak wpisów

Rubryka2-NiedoĘczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1'Cel

działania

Ir; łrrvwIznoA N4]ESZKANCoW GM]NY I WąCZANIE IcH W DZlAŁALt'lośc sRorrczru4

WYKLUCZENIU SPoŁECZNEMU
2) PoDEJMoWANIE I WSPIEMNIr oaRrłŃ NA RZECZ RoZWo]U oPIEKI PRZEDSZKoLNEJ
oBE]MUJĄCEJ DzIEcIz TERENU GMINY
3) PODEJMOWANIE I WSPIEMNIE INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
ZAPoBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE

SPORTU AMATORSKIEGO NA TERENlE GMINY
4) WSPIEMNIE NIEFoRMALNYCH GRUP ZAINTERESoWAŃ, W TYM MŁoDZIEŻoWYCH

I

I

uNoŻt_twnruIr iM AKTYWNEGo SPĘDZANIA WoLNEGo cZAsU
5) PoDEJMoWANIE INICJATYW NA RzEcZ ocHRoNY śRooowIsxł

Rubryka 4 - Przedńiot działalnościstatutowej organizacji pożytku publicznego
1.odpłatna działalnośćstatutowa

1

85, TO,Z, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, PROWADZENIE 5 PUNKTOW PRZEDSZKOLNYCH NA
TERENIE GMINY BoGUCHWAŁA W Nrr:scowośclACH : LUToRYz, nłcł-nwÓwrł,

NIEcHoBnz, NosoWKA, zcrogtrŃ.
2

85, 60, z, oznulruoŚc WSPoMAGAJĄcA EDU KACJ Ę. ozrłt łlruoścEDU KACYJ NA zEsPoŁoW
PRZEDSZKoLNYCH, oBJĘcIE WYCHoWANIEM PRZEDSZKoLNYM oKoŁo 120 DZIECI W WIEKU
3.6 LAT.

2'Nieodpłatna działalnośó statutowa

1

94,99, z, DzIAŁALNosc WsPIERr'JĄcA INICJATYWY SPoŁECZNE PoPRZEZ EDUKACJĘ.
PRoWADzENIE

szrolrŃ

W RAMAcH REALIZoWANEGo PRzEZ sToWARZYSZENIE PRoJEKTU

"UCZMY sIĘ PoPMEZ TMDYCJĘ'', sKIERoWANEGo Do MIESZKAŃcow cmtt'ly BoGUcHWAŁA'
ocÓł_rN4 W szKoLENiU BIERZE UDZIAŁ 30

uczrstllIrÓw.

2

94,99, B, PRoWADzENIE szrolrŃ W MMACH REALIZoWANEGo PRzEZ SToWARZYSzENIE
PRoJEKTU ''EDUKAC]A INTERNEToWA olR NrrszrłŃcow GMINY BoGUCHWAŁA'. ocÓrrv
W TRZECH GRUPACH sZKoLENIoWYcH BIERZE UDZIAŁ 60 UczEsTNIKoW.

3

94,99,z, PRoWADZENIE szroleŃ W MMACH REALIZoWANEGo PRZEZ SToWARZYSZENIE
PRoJEKTU : ''DoBRY START - LEPszE JUTRo, SKIERoWANEGo Do czŁoNKoW
SToWARZYSZENIA. oGóŁEM W SZKoLENIACH BIERZE UDzIAŁ ts osÓs.

4

94,99, Z, PROWADZENIE KURSU "WYCHOWAWCA KOLONIJNY" W RAMACH PROJEKTU
'DoBRY START - LEPszE JUTRo'' SKIERoWANY Do NAUcZYcIEu punrÓw PRzEDSZKoLNYCH
oRnZ WoLoNTARIUsZY. ocÓł_rm sZKoLENIEM oBJfro 15 oSoB.

Rubryka 5 -

o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

IdenMikator wydruku :

RS I

309543 17 I 201
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Dział 4
Rubryka 1- Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2

].

Wierzytelności

Brak wpisów

IńfbrmacJe o zabezpieczehiu majątku dłużnika w postępgwaniu w pzedmiocie ogłoszenia upadłości,o
oddaleniu wniośku o ogłoszenie upadłościz uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnfuo dłużnikanie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania

Rubryka 3

'

Brak wpisów

Rubryka 4

_

Uńonenie piowadzoneJ pneciwko podmiotowl egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyzszej od kÓsztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6
Rubryka 1 - LikwidaQa
Brak wpisów

2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - 7arząd komisaryczny lub pnymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia biezących spraw stowarzy$zenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniU lub podziale

Strona 6 z 6
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Brak wpisów

'

i

Rubryka

7-

Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - tnfoimacja o zawieszeniu działalności
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 18.12.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z

Ęestru: https://ems.ms.9ov'pl

gospodarczej

'

ZaŁącznik do Zarządzenia 22Ż l20I 5
Burmistrza Boguchwały
z dnia 3 listopada 2015 r.

Statut Dziennego Domu ,,Senior

_

wIGoR''

w Racławówce

Rozdział 1
Przepisy ogólne
$l.Dzienny Dom ,,Senior-WIGoR'' '' w Racławówce pod adresem Racławówka I32,
Zwany dalej Dziennym Domem jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Boguchwała
dzienne go pobytu, działającąw formie j edno stki budżetowej .

$2. l.Siedzibą

i

obszarem działartia Dziennego Domu jest Miasto oraz Gmina

Boguchwała.
2. Terenem działania Dziennego Domu ,,Senior- Wigor'' jest obszar administracyjny
Gminy Boguchwała.

$3.Dzienny Dom działa na podstawie przepisów prawa' aw szczególności przepisów:
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2013r. poz.
1)
549,
z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20I3t.
poz. 885, zpoźn. zm.);
ustawy z dnia I2 malca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 20I5r. poz.

2)

3)

163,

zpóźn'zm.);
uchwały Nr 34 Rady Ministrów
4)

5)

z dnia 77 marca 20I5r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego ,,Senior - WIGOR'' na lata 2015-2020 (M.P.
poz.34I);
niniejszego Statutu.
$4. Dzienny Dom ,,Senior wIGoR'' jest ośrodkiem wsparcia dziennego' z usług
którego mogą korzystai osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo, będące
mieszkańcami Gminy Bo guchwała.
Rozdział 2
Przedmiot działalności

$5. l.Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku
powyżej 60 roku życia.Dzienny Dom realizu1e zadaniaw szczególności w zakresie:
1)usług opiekuńczych;
2) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej;
3 )

usług rehabilitacyj nych;

zapewnienia posiłku;
poradnictwa specj alistycznego ;
6) zaspokoj enia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych

4)

5)

- kulturalnych.

2.Pięrwszeństwo do korzystalia ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które
spełniaj ą j e den z nizej wymienionych warunków :

posiadają niskie dochody;
2) sąsamotne lub posiadająrodziny poza miejscem swojego zamieszkania;
3) posiadają złe warunki mieszkaniowe;
4) sąbezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
l)

$6.Dzienny Dom odpowiedzialny jest za rea|izację zadań wynikających z Programu
Wieloletniego,,senior - WIGOR" na lata 20 1 5 -2020.
$7.Dzienny Dom na zasadzie partnerstwa współpracuje z organizacj ami społecznymi
i pozarządowymi, KościołemKatolickim' innymi Kościołami,zw iązkatni wyzn ani o wymi
oraz osobamifizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3
Organizacj a i zarządzanie

$8'1.Działalnością Dziennego Domu,,Senior wIGoR'' kieruje Kięrownik'
odpowiedzialny za rea\izację zadań statutowych,. budżetowych orv reprezentując go na
zewnątrz.
2.Kierownika zatrudn ia i zwa\nia Prezes Stowarzyszenia Rozwoj u oświaty Gminy
Boguchwała. Nadzór nad działalnoŚciąDziennego Domu,,Senior wIGoR'' sprawuje Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju oświaty Gminy Boguchwała.
3.Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez
Prezesa Stowarzyszenia Rozwoj u oświaty Gminy Boguchwała.
4. Kierownik ponosi odpowiedzialność zarealizację zadań Dziennego Domu ,,Senior

WIGOR''.
5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa wobec osób zatrudnionych w
Dziennym Domu,,Senior- WIGOR".
6. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialnoŚci osób zatrudnionych określa
Kierownik Dziennego Domu,,Senior WIGOR"
7. Kierownik może wydawaó regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące
i zasady funkcjonowanie Dziennego Domu ,,Senior WIGOR''.
wewnętrzny
ustrój
$9. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego domu ,'Senior-WIGoR''
określaKierownik w regulaminie organizacyjnym Dziennego Domu,,Senior wIGoR''.

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
jedynie do realizacji zdail
$1O.Majątek Dziennego Domu moŻe byÓ wykorzystywany
statutowych.
$11. Dzienny Dom ,,Senior wIGoR'' jest jednostką budzetową i działa na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczychv'rydanych na
podstawie tej ustawy, atakŻe ustawie o rachunkowoŚci.
$12. Dzienny Dom ,,Senior WIGOR" gospodaruje mieniem mu powierzonym,
zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 5

Przepisy końcowe
$13.Nadzór nad działalnościąDziennego Domu ,,Senior wIGoR'' sprawuje Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju oświaty Gminy Boguchwała
$14. Kierownik Dziennego Domu ,,Senior wIGoR'' ponosi odpowiedzialnośó z
przestr zeganie niniej sze go statutu.

