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WZOR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PUBLICZN EGO

PolrczENlE co do sposobu Wypełniania oferty:
ofertę należy Wypełnić WyłącŻnie w białYch pustych polach, Żgodnie Ż instrukcjami umie5zczonymi przy posŻcŻególnych polach
oraz w prŻYpisach'
ZaŻnacŻenie gwiazdką, np': ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że na eży skreś]ić niewłaściWą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową' PrŻykład:,,pobieranie*/F'łep€błe+ałje*"'

l. Podstawowe informacje o złoźonej ofercie

iuil -''7- 1l'
I

lbrfą/L//p/o-

1. OrBan administracli publicznej,
do którego iest adresowana oferta

Bu rmistrz BoguchWałY

2. Rodzai zadania publicznegot) DŻiałalność na rzecz osób n iepełn os prawnych

ll' Dane oferentaŁtółł)

1. Nazwa oferenta{-tółł), forma prawna' numer w Kraiowym Rejestrze sądowym tub inne| ewidencii, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stolł'arzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała
36- 040 Boguchwała ul. Rynek 2.
1'eI.662236871 e- mail: lriepclnosprarvni. qlll.boguch\ł,a]ai!t1g]!ąil.corr] NR KRS 49653

2' Dane osoby upoważnionei do składania
Wyjaśni€ń dotYczących oferty (np. imię i nazwi5ko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Maria .]eziorska szczygleł
r el .662236a11
nlepe nosprawni.gm.boguchwa a@gmail.com

Beskidzkie Wędrowanie'

2. Termin realizacii zadania publicznego2) 04.Oa.2O2Ot.

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

1)

Ż)

Rodzaj zadania zawiera 5ię W Żakresie zadań określonych w art.4 ustawv z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dżiałalnoścj
pożytku publicŻnego i o wolontariacie {Dz. U . z 2aI8 l. paz' 450, z późn' zm') '

Termin realjzacjizadania nie może być dłuższy niŹ 90 dn]'



sze stowarzyszenie pragnie zor8anizować, 3- dniową wycieczkę dla członków naszego stowarzyszenia. Są

niepelnosprawne WraZ Z opiekunami. (łącznie 30 osób). Poruszać będziemy sję na trasie: , Lipnica Murowana

ródek nad Duna.icem, Tropleń, Czchów, Grybów, ciężkowice, Kamienna, MuszYna Zapopradzie'

1.

.30-Zbiórka w Boguchwale na parkingu przy McK. Ulokowanie W aUtokarze, sprawdzenie listy obecności.

.15- Wyjazd

.I5- 7 .45 - Przejazd na trasie Boguchwała _ Rzeszów ( 10 km.)

.45 - 8.00 - UczestniCy Wsiadający na trasie'

.00 - 9.30 _ Przejazd na trasie Rzeszów _ Lipnica Murowana( 135 km.)

.30 _ 10.00 _ Pr7erwa W podróży.

0.00 _ 11.00 _ Wizyta w sanktuarium śW. szymona z Lipnicy oraz w kościele św. Leonarda( na liście UNEsco)

1.0O _ 12.00 _ Przejazd na trasie Llpnica MUrowana _ Gródek nad Dunajcem i dojazd do przystani'( 30 km)

'00 _ 13.30 - Re.is statkiem po jeziorze Rożnowskim.

.30 - 15.00 - Zakwaterowanie DW Stalownik.

.00 - 16.00 - Obiadokolacja

6'30 _ 2o.oo _ Wycieczka do pustelni św. świerada i Benedykta W Tropiu, zwiedzanie baszty w Czchowie.

0.00 - 21.30 - Grill, nocleg

2-

'0O*9.0O_śniadanie

.00 _ 10'00 _ Przejazd na trasie Gródek nad Dunajcem - Grybów.( 30 km)

0.oo_12'00_Żajęcia na terenie rekonstrukcji grodu warownego( Zamek ,, Stara Baśń") W Grybowie - udzial W turnieju

m oraz W inscenizacji bitwy, sesja fotograficzna w średniowiecznych strojach, wypieki podpłomyków' wybijan

ra Bolka Gniewnego itp.

00 - 13.00 _ ll śniadanie na terenie zabudowań zamku

.00 - 13 '30 _ Przejazd na terenie GrybóW _ ciężkowice( 25 km)

.30 _ 16.30 _ Zwiedzanie rezerwatu " Skamieniałe Miasto" z przewodnikiem: rebusy, gry, pieczątki, animacje

ngażowanie uczestników ( parking i zwiedzanie bezpłatne)

6.30 - 17.30 _ Przejazd na trasie ciężkowice _ Gródek nad DUnajcem( 45 km)

00 - 19.00 - Obiadokolacja DW Stalownik

.30 - 21.00 - Ognisko, Nocleg

ń3

00 - 8.3O _ śniadanie DW stalownik

30 - 9.00 - Wykwaterowanie

.00 - 10.00 _ Przejazd na trasie Gródek _ Kamienna( 50 km)



10.00 _ 12.00 _ Zwiedzanie pasieki ,, Barć" _ skansen ( degustacja miodóW, możliwość robienia świeczek)

L2.00 - L2.30 - Przejazd na trasie Kam ienna - M uszyna Za po pradzie (30 km '

12.30 _ 15.00 _ Muszyna Zapopradzie _ ogród 5ensoryczny- ścieżki zdrowla, smaki, dźwięku' Zapachu. ( bezpłatny)

15.00 _ 15.30 _ Przejazd na ciepły posiłek

15.30_16.30_Posiłek

15.30 _ 19.00 _ PrzejaŻd na traSie Muszyna Zapopradzie _ Rzeszów przez Gorlice _ Biecz _ Jasło _ Strzyżów.

19.00 _ Za kończe nie wycieczki.

4. opis zakładanych rezultatów realizacli zadania publicznego

Nazwa rezultatu
PlanowanY poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

sposób monitorowania rezultatóW / źródlo
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
poprzez or8anizację Wycieczki
kra ioznawczei

Udział 30 osób. Lista obecności.

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacii dzialań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
ne w realizacii zadania

Nasże stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku. Źródłem finansowania naszego stowalzyszenia są skladki nasżych
członków, darowiznY, dotacje i male granty, po które sięgamy coraz częściej. Większość wyjazdów realizowaliśmy dzięki
dotacją GM Boguchwala. Na przestlzeni 8 lat, odwiedziliśmY zamość, obsze, Rymanów i Bóbrką zawitaliśmv również do
Lalik, Ustronia i wisły.

2017r wyjaŹd integracyjny ,,Bez barier" i dotacja GM Boguchwała do Warszawy;

2017r piknik w Kolbuszowej - inicjatywa wlasna

2018r wYjazd integracyjny ńa Górny śląsk Piekary śl, zebrzydowice, pŚzczyna

2019l wyjazd intetracyjny w Bieszczady /Tarnawa, Muczne, 5olina/ Bliżej Natury"

2019r warsztaty iwarsztaty foto8raficzne w miejscowości Leszczowate- dotacja Trygon -Fundusz lnicjatyw obywatelskich ,,W
z8odzie z Naturą"

stowarzyszenie w obecnej chwili posiada w|asny laptop, projektor im drukarkę. Pomieszczenie nieodpłatnie udostępnione
prŻeŻ Miejskie centrom Kultury W Boguchwale. Do rozliczenia projektu stowarzyszenie nie zatludnia pfacowników na
etat. Rozliczeniem projektu zajmujemy się we własnym zakresie.

lV. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego



Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

Wynajem autokaru 2 000

2. Wyżywienie' noclęgi, opłata
klimatvczna

5 000

Suma wszystkich kosŻów realizacii zadania 7 000 5 000 2000

V. oświadczenia

ośW]adcŻam(_mV)' że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane Wyłącznie w zakresie działalności pożytku pLrblicznego
oferenta( tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będŻie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnoścl pożytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie Żale8a( ją)* / zalega(_ją)* z opłacaniem należności z tvtułu
zobowiąza ń podatkowvch;

4) oferent* / oferencix skiadający niniejszą ofertę nie zalesa( ją)* / za ega(-ją)* z opłacaniem należności Ż tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawańe W części ll niniejsŻej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem sądowym* / inną Właściwą ewidencją*;
6) WsŻystkie lnformacje podane W ofercie oraz załącznikach 5ą Żgodne Ż aktua]nym stanem prawnYm ifaktycŻnym;
7) W zakresie zwiąŻanym Że skiadaniem ofeń, w tym Ż gromadzeniem, przetwarzaniem i przekaŻywaniem danych

osobowych, a także WprowadŻaniem ich do systemóW informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyly
sto5oWne oświadc2enia zgodnie z przepisam] o ochronie danych osoboWych'

Prezes Zarządu

Mari a. J a i o rs k* gnzTgl* D"t" ....4p ̂  2L..''QA Ło,:

ronej lub podprsy
osób upoważnionych do skladani3 ośWiadczeń
Woli W imieniu oferentóW) Bąrbarą

ąssota
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