
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)  Zadanie 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 "Uniwersytet Trzeciego Wieku"                                                                                                                   
ul. 1 sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola                                                                                                                                  
KRS 0000823752,  NIP 8652573039                                                                                                                                          
adres e-mail:ewkabogun@onet.pl, tel.669929410 
                                                                                                                                         

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 Ewa Boguń, tel 669929410, e-mail:ewkabogun@onet.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego Seniorzy na plus 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.04.2022r. Data 
zakończenia 

31.05.2022r. 

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

          W społeczeństwie  pokutuje pogląd, że seniorzy nie mają potrzeb i po 60 roku życia po prostu egzystują. 
Ten stereotyp ma smutne konsekwencje i seniorzy zamykają się się w domu, ograniczają kontakty, rezygnują z 
marzeń i pasji, nie uczestniczą w życiu kulturalnym. Wszechobecny "kult młodości"obniża ich samoocenę     i 
zatrzymuje ich w domu, nierzadko w samotności.   Aby utrzymać seniorów w dobrej  formie fizycznej              i 
psychicznej,  konieczne jest podjęcie działań aktywizujących, które pozwolą uczestniczyć im w życiu 
kulturalnym i społecznym, rozwijać się i wyrażać swoje pragnienia. Niewątpliwie takimi aktywnościami                 
są zajęcia z dzieciny kultury proponowane w naszym projekcie "Seniorzy na plus", oto ich program: 

 1.  Poznawanie historii XX i XXI wieku w ramach wykładów i warsztatów.                                                                       
Warsztaty  umożliwią   dyskusję na temat historii oraz wymianę osobistych doświadczeń i obserwacji                        
o wpływie historii na nasze życie: skąd pochodzimy, jakie warunki nas ukształtowały i sprowadziły do Stalowej 
Woi.  Jakie  widzimy  atuty i słabe strony naszego regionu, jakie są tego przyczyny i jak widzimy  przyszłość    
Stalowej Woli. 

 2.  Odwiedzanie ciekawych miejsc- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                                                                   
Dużym atutem projektu jest umożliwienie członkom Stowarzyszenia UTW wizyty na Uniwersytecie 



Jagiellońskim w Krakowie, który był patronem  UTW  od ponad  15 lat.                                                                 
Wizyta w UJ to także możliwość zapoznania się z historią i planami UJ, jednej z wiodących polskich uczelni. 
Atmosfera uczelni, możliwość zapoznania się z zasobami muzeum i Biblioteki Jagiellońskiej oraz pobyt w 
Obserwatorium Astronomicznym zmotywuje seniorów do pogłębienia wiedzy, rozwoju i zdobycia nowych 
umiejętności.   

 3. Edukacja poprzez film , książkę.                                                                                                                                      
Seria warsztatów na podstawie  fragmentów    filmów wybitnych twórców o problemach  współczesnego  
świata . Dyskusje o roli różnego rodzaju filmów w życiu (historyczne,  obyczajowe, adaptacja literatury, 
komedie itp.) oraz interpretacja przedstawionych w filmach problemów. Stworzenie listy z propozycjami 
ciekawych filmów dostępnych do obejrzenia np. Netflix, HBO oraz  listy  książek  rekomendowanych przez 
prowadzącego oraz uczestników zajęć.    

 4.  Uczestnictwo w spektaklu teatralnym  Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie-  bezpośredni kontakt 
ze sztuką teatralną . Po spektaklu dyskusja seniorów o tematyce , środkach przekazu i grze aktorów oraz 
scenografii. Poszukiwanie ciekawych spektakli teatralnych udostępnionych do obejrzenia w internecie. 

 5.  Udział w koncercie w ramach cyklu "Helios na scenie" .                                                                                                 
Kino "Helios” raz w miesiącu  prezentuje m.in. koncerty i transmisje z wydarzeń kulturalnych.                            
To wyjątkowa okazja , aby uczestniczyć  w światowych koncertach, spektakularnych sztukach i to na wielkim 
ekranie. Po  seansie zapoznanie seniorów z realizowanymi w kinie specjalnymi projektami np. Kino Konesera, 
Kultura Dostępna, Kino Kobiet. 

      Beneficjentami  projektu będzie grupa seniorów (ok.40 osób) działająca w ramach Stowarzyszenia 
"Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Stalowej Woli. Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków rozwoju 
osobistego i dialogu  seniorów poprzez dyskusje o naszej historii, poznawanie osiągnięć sztuki filmowej                      
i teatralnej. Zachęci  seniorów takżę do poszukiwania ciekawych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście i 
uczestnictwa  w nich.                                                                                                                                                              

           Zadania  realizowane będą  w pomieszczeniach Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli               
oraz na terenie miasta.                                                                       

                               

_____________________________ 
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  

Aktywizacja życia kulturalnego 
seniorów, rozwój wiedzy i 
zainteresowań środowiska seniorów 

W projekcie weźmie 
udział około 35-40 
osób 

Listy obecności na zajęciach  



    

    

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

wykorzystane w realizacji zadania 

          Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku” powstało 16.01.2020r i jest kontynuacją 
15-letniej chlubnej tradycji UTW, działającym w Miejskim Domu Kultury. Główną rolą 
Stowarzyszenia jest kształcenie, poznawanie i rozwijanie sfer aktywności seniorów, na które 
brakowało czasu podczas aktywności zawodowej. Głownym celem Stowarzyszenia jest 
aktywizacja seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy w zakresie kultury, sztuki, zdrowia 
psychicznego oraz nowych technologii. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN Z dotacji 

Z innych 
źródeł 

 
 

1. Wynagrodzenie - historyk      wykłady 3x200zł 600,00 600,00  

2. Wynagrodzenie – historyk   warsztaty 3x 150 x 2 grupy 900,00 900,00  

3. UJ- Kraków-transport finanowany ze środków własnych 1800,00 -------- 1800,00 

4. UJ -Kraków -wykład 300,00 300,00  

5. UJ-Kraków- bilety wstępu do muzeów 560,00 560,00  

6.  UJ- Kraków - przewodnik 500,00 500,00  

7.  Kraków – obiad  finansowany ze środków  własnych 1225,00 ---------- 1225,00 

8.  Zajęcia „Edukacja przez film”- prelekcja  i prezentacja 
filmów         5x 200 zł 1000,00 1000,00  

9. Wyjazd do teatru- usługi transportowe 600,00 600,00  

 10. Wyjazd do teatru – bilety na spektakl 
35x 55,00zł 1925,00 1925,00  

11. „Helios na scenie”- ze środków własnych 1200,00 -------- 1200,00 

12. Zakup materiałów na warsztaty historyczne 115,00 115,00  

13 Obsluga księgowości 500,00 500,00  
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11225,00 7000,00 4225,00 

V. Oświadczenia 

 Oświadczamy, że kwota 4225,00zł pochodzi ze  składek członkowskich Stowarzyszenia oraz ze środków 
własnyc 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


