
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 adresowana jest oferta 

Gmina Stalowa Wola 

2. Rodzaj zadania publicznego1) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

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 

Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” ul. księdza Piotra Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa Wola, stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego dnia 22.10.2015 pod numerem 0000579150,  

e- mail: przyjaznadlonstwola@gmail.com 

telefon 604208565 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Anna Gryz – prezes Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń- tel. 604208565 

 
e- mail: przyjaznadlonstwola@gmail.com 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Piknik rodzinny 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia  

01.05.2022r. Data  

zakończenia  

30.07.2022r. 

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

„Piknik rodzinny” to piknik promujący aktywny wypoczynek w gronie rodziny.  

Istotną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Rola matki i rola ojca jest istotnym czynnikiem determinującym 

wychowanie młodego człowieka. Obraz rodziny jaki dziecko, młody człowiek nosi w swojej świadomości odciska się 

istotnie w świadomości przyszłego dorosłego. Zdajemy sobie sprawę, że jedną imprezą nie zmienimy całego świata, nie 

przeformujemy tendencji społecznych prowadzących do rozpadu rodziny, jednak od czegoś trzeba zacząć. Chcemy 

mobilizować, motywować do tego, aby rodzina była razem. Aby każdy miał w niej miejsce, rolę. Widok wielu szczęśliwych 

rodzin sprawia, że w potencjalnym obserwatorze uwalnia się refleksja, że szczęśliwa rodzina jest dobrem najwyższym. 

Wychodzimy z założenia, że taka postawa jest „zaraźliwa”. Zakładamy, że może sprawi, iż rodzic chcący zostawić swoją 

rodzinę zmieni swoją postawę widząc dookoła siebie tyle szczęśliwych rodzin, uwierzy że zmagania, jakie niesie 

rodzicielstwo mają sens. Jednym z podstawowych problemów dzisiejszego społeczeństwa jest rozpad rodziny. Ofiarami 

takiego stanu rzeczy są wszyscy członkowie rodziny, jednak tymi, którzy najbardziej go odczuwają są dzieci. Kolejnym 

zagrożeniem, często wtórnym do zjawiska rozpadu rodziny są patologie społeczne. Używki jako środki zagłuszające 

nieszczęścia w domu rodzinnym, przemoc w rodzinie, alkoholizm mają swoje źródło w problemach rodziny. Wobec 

powyższego wydaje się koniecznością przeciwdziałanie takiemu stanu rzeczy poprzez oddziaływanie na źródło. Istotnym 

wydaje się każde działanie na rzecz promocji rodziny, zapobieganie patologiom. Ważną rolę pełni tu przekazywanie do 

świadomości rodziców i dzieci jak istotna jest rodzina w wychowaniu dzieci oraz ukazywanie właściwych postaw, 

właściwego definiowania ról w rodzinie. Chcemy ratować  rodzinę poprzez zachęcenie jej do wspólnego spędzania czasu. 

Poprzez nasze działania chcemy uaktywnić członków rodziny tak, aby każdy pełnił w niej swoją określoną rolę 

(przewidujemy podział ról podczas konkursów na scenie). Zdajemy sobie sprawę, że jest to działanie długofalowe, jednak 

nasze działania uznajemy za konieczne do tego, aby dać w społeczeństwie kolejny impuls do zastanowienia się nad tym, 

czy w mojej rodzinie jest wszystko w porządku, co mogę zrobić, żeby ratować małżeństwo itd. 

Poprzez nasze działania chcemy promować wiedzę, naukę, jako ważny czynnik mający wpływ na nasze późniejsze 
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życiowe wybory. Chcemy pokazać młodym ludziom że decyzje, jakie podejmują w młodości skutkują w życiu dorosłym. 

Również zabawa w konkursach i na stanowiskach edukacyjnych ma pokazywać, że nauka może być przyjemnością. 

Konkursy na scenie też będą pełniły rolę edukacyjną. 

Planujemy zorganizowanie  pikniku dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego: parking przy Kościele Matki Bożej 

Szkaplerznej w Rozwadowie. 

Impreza ma charakter rekreacyjno-kulturalno-sportowy. Wspólna zabawa dla rodzin ma sprzyjać budowaniu wzorców 

rodziny, wzmacniać relacje i więzi poszczególnych członków rodziny. Tradycyjnie na terenie imprezy utworzymy park 

dmuchanych placów zabaw, który udostępniony będzie bezpłatnie przez cały dzień trwania imprezy. Szacujemy, że z 

atrakcji skorzysta ok. 100 -150 dzieci. 

W trakcie imprezy będziemy również prowadzić kampanie informacyjną dotyczącą zagadnień społecznych oraz będziemy 

prowadzić działania edukacyjne. Wychodzimy z założenia, że zabawa jest doskonałą formą edukacji. W trakcie imprezy 

zorganizujemy konkursy tematyczne. Istotnym elementem krzewienia kultury będą występy młodych artystów. Nie zabranie 

również innych stoisk np.: policji, straży pożarnej czy WOT. 

Adresatem zadania publicznego jest rodzina. Poszczególne oddziaływania skierowane są do jej członków, zwłaszcza do 

dzieci i młodzieży. Każdy z członków rodziny będzie odbiorą innej części zadania, jednak wszystko to będzie składało się 

na całościowe oddziaływanie na rodzinę. 

_____________________________ 

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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

  



 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja pikniku rodzinnego od. 100 do 150 uczestników dokumentacja fotograficzna, plakaty 

Promowanie pozytywnych wzorców 
rodziny 

100 % dokumentacja fotograficzna 

zabawy i konkursy 100 % dokumentacja fotograficzna, dyplomy  

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach realizacji zadania publicznego- „Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców 
Stalowej Woli” 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach realizacji zadania publicznego – „pasja tworzenia- Wzbogacenie oferty kulturalnej dla 
mieszkańców Stalowej Woli” 

- Umowa z Powiatowym Starostwem w Stalowej Woli- dotycząca realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej ( 3 edycje- rok 2015 
wyjazd do Karpacza, 2016 wyjazd do Ustronia, 2017- wyjazd Małe Ciche)- podczas kontroli i całkowitego rozliczenia zadań nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień. 

- Organizacja Zlotu Motocyklowego- kwiecień 2016 rok, kwiecień 2017 rok, kwiecień 2018. 

Wszystkie sprawozdania zostały prawidłowo przygotowane i rozliczone. 

-Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego- „Rewitalizujemy wspólnie”- zadanie poświęcone tematyce 
rewitalizacji. Celem zadania  było zbudowanie zespołu reprezentującego społeczność Rozwadowa- podobszaru rewitalizowanego, w 
skład którego weszli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i biznesu. Realizacja projektu dobiegła końca, wszystkie zadania 
zostały zorganizowane zgodnie z harmonogramem, sprawozdania z realizacji projektu były na bieżąco składane, kontrola podczas 
realizacji projektu nie wykazała żadnych błędów ani uchybień. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców obszaru 
rewitalizującego -Rozwadów. 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego- Rewitalizujemy wspólnie II 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego- Rewitalizujemy wspólnie III 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego- Rewitalizujemy wspólnie IV 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego- Rewitalizujemy wspólnie V 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego- Rewitalizujemy wspólnie VI 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego z zakresu promocji, kultury i sportu Wiosna w Rozwadowie- Bieg 
uliczny- III edycja – rok 2019 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach zadania publicznego „Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej 
Woli”- Zlot motocyklowy w Rozwadowie – rok 2019 

- Umowa z Urzędem Miasta Stalowa Wola w ramach realizacji zadania publicznego- „W poszukiwaniu bursztynu”- czerwiec 2021r. 

- „Dar uśmiechu na święta” zadanie realizowane przy współfinansowaniu Fundacji PZU- grudzień 2021-styczeń 2022r. 

W/w dotacje zostały rzetelnie i terminowo rozliczone. 

Posiadamy pozytywne opinie i podziękowania za współpracę przy organizacji różnych wydarzeń: min. Od Prezydenta Stalowej Woli za 
współudział przy organizacji wydarzenia historycznego- Vivat Maj 3 Maj oraz od Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli za wsparcie i 
pomoc przy organizacji XVII Dożynek Powiatowych. 

 

Zasoby osobowe: 

W przygotowaniach do imprezy będą brali udział członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze. Przewidujemy, że w celu 
przygotowania imprezy i poprowadzenia imprezy wolontariusze poświęcą 10 h przygotowań i 10 h w dniu imprezy i samej 
imprezy, co daje łącznie 20 h.  

Wartość ich działania wyceniamy wg następujących kryteriów: 

Ilość godzin x ilość wolontariuszy x kwota za 1 h pracy 

20 h x 20 osób x 25 zł= 10.000,00 zł 

Zasoby rzeczowe:  scena oraz nagłośnienie 

 

 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 
Dmuchane place zabaw i organizacja 
rekreacji 

2.800,00   

2. 
Nagrody dla laureatów konkursów  
rodzinnych oraz konkursów na scenie 

500,00   

3. Środki czystości oraz wynajem toalet 500,00   

4. Ubezpieczenie imprezy 400,00   

5. Plakaty, dyplomy  i zaproszenia 300,00   

6. Obsługa formalno-księgowa projektu 500,00   

7. Praca wolontariuszy  10.000,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15.000,00 5.000,00 10.000,00 

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

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

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


