
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*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach-Opaczy,  
Regon 040099154, NIP 534-21-31-769 , ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice, boskierzeczy@gmail.com, 
www.michalowiceopacz.pl, 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Ks. Marek Małkiewicz 
Tel. 609 458 238 
boskierzeczy@gmail.com 
 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Wyjazd wakacyjny 2022 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

25.06.2022 
Data  
zakończenia 

15.07.2022 

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

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu wyjazdu wakacyjnego, którego celem jest promowanie aktywnego 

wypoczynku oraz uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Miejscem realizacji zadania jest geograficzny teren 

Kotliny Kłodzkiej. Miejscem centralnym będzie dla nas ośrodek wypoczynkowy „Marysieńka” w Lewinie Kłodzkim 

posiadający odpowiednie zaplecze sportowe. W trackie wyjazdu zaplanowane są piesze wycieczki na terenie 

Narodowego Parku Gór Stołowych, a także czas na gry zespołowe i uprawianie sportu. Zadanie skierowane jest do 

uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących teren gminy Michałowice. W roli wychowawców jadą 

dorośli mieszkańcy gminy Michałowice, posiadający odpowiednie uprawnienia – ich praca oparta jest o umowę o 

wolontariacie. 

 
1) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

mailto:boskierzeczy@gmail.com
http://www.michalowiceopacz.pl/
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom 
osiągnięcia rezultatów 

(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeprowadzenie pieszych wędrówek po 
terenie Narodowego Parku Gór Stołowych 

2 wydarzenia Dokumentacja fotograficzna 

Organizowanie różnych form aktywnego 
wypoczynku 

7 dni Dokumentacja fotograficzna 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Kierownikiem wyjazdu jest ks. Przemysław Kocik – wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 

Michałowicach-Opaczy, a jednocześnie nauczyciel religii w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Michałowicach. 

Ks. Przemysław prowadzi różne formy aktywizacji dzieci i młodzieży przy ww. parafii. W roli wychowawców na wyjazd 

jadą: s. Agnieszka Adamczewska (nauczycielka religii w Szkole Podstawowej w Michałowicach), dk. Kamil Mianowski 

(diakon posługujący w ww. parafii, wielokrotnie uczestniczący w roli wychowawcy w różnych koloniach i wyjazdach) 

Maria Koc (brała udział w poprzednim wyjeździe jako wychowawca). Na wyjazd w roli wychowawcy jedzie również 

Małgorzata Wyszomirska dla której będzie to pierwszy wyjazd w tej roli. W czasie realizacji zadanie będziemy korzystać 

z zasobów własnych tj. ze sprzętu sportowego pozostającego na wyposażeniu parafii. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport 13 500   

2. Zakwaterowanie i wyżywienie 32 000   

3. Ubezpieczenie 1 800   

4. Atrakcje turystyczne 8 760   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 56 060 10 000 46 060 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
Data         13.06.2022 

Ks. Marek Małkiewicz 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów)  


