
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 

 Prezydent Miasta Stalowej Woli  

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 w Stalowej Woli” 
  ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola  
  Adres do korespondencji : Al. Jana Pawła II 10, 37-450 Stalowa Wola 
  KRS : 0000823752 
  NIP  : 8652573039 
  adres e-mail : stowarzyszenieutw@gmail.pl 
  tel. 669 929 410 – prezes Stowarzyszenia Ewa Boguń 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

   Ewa Boguń, tel . 669 929 410, email: ewkabogun@onet.pl   

Krystyna Kozłowska, tel. 607 796 044, e-mail:  krysia.kozlowska7@gmail.com 

 

             

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Kulturalna wiosna seniorów 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

 01.03.2023 Data  

zakończenia  

 31.03.2023 

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

 

Celem projektu „Kulturalna wiosna seniorów” jest  umożliwienie seniorom aktywności w różnych dziedzinach kultury,   

rozbudzenie rozwoju  wiedzy seniorów w zakresie historii regionu, języka polskiego i literatury oraz  zmniejszenie 

wykluczenia kulturalnego seniorów z małych i średnich miejscowości, jak Stalowa Wola.   

Projekt jest  skierowany do mieszkańców Stalowej Woli, którzy ukończyli 60 lat. Miejscem realizacji zadania jest głównie 

Miasto Stalowa Wola . 

W ramach zadania zakłada się następujące działania : 

1/ Uzyskanie wiedzy o historii naszego regionu i rozwijanie zainteresowań historycznych seniorów. Planujemy 

zorganizowanie cyklu wykładów „ Rozwadów przed i po powstaniu Stalowej Woli” oraz trzy  warsztaty/spacery edukacyjne 

z przewodnikiem  -  m.in. wokół rozwadowskiego rynku oraz po parku w Charzewicach. Jest to kontynuacja  

realizowanego w kwietniu i maju 2022 projektu „Seniorzy na plus”, gdzie dużym zainteresowaniem seniorów cieszyły się 

wykłady i warsztaty z historii powstania COP i Stalowej Woli. 

2/ Wyjazd edukacyjno- integracyjny na spektakl do Operetki Warszawskiej. Trwający od ponad roku remont Miejskiego 

Domu Kultury w Stalowej Woli znacząco ograniczył dostęp mieszkańców, w tym seniorów, do wydarzeń kulturalnych w 

postaci spektakli teatralnych, koncertów  i innych wydarzeń kulturalnych. Również sytuacja ekonomiczna seniorów nie 

zawsze pozwala im na korzystanie z wydarzeń kulturalnych w innych miastach, zwłaszcza w stolicy. Możliwość  wyjazdu 

w grupie znajomych seniorów oraz uczestnictwa w przedstawieniu renomowanym teatrze muzycznym, będzie na pewno 

niezapomnianym przeżyciem. Pozwoli naszym seniorom uczestniczyć w jednym z ważnych wydarzeń  kulturalnych, do 
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jakich nie mamy dostępu na co dzień, mieszkając w Stalowej Woli, podobnie jak mieszkańcy innych miast średniej i małej 

wielkości.  Ponadto, operetka jako forma edukacji artystycznej  może wnieść nowe wartości w życie seniorów, kształtując 

ich wyobraźnię i wrażliwość oraz umiłowanie piękna. 

3/ Doskonalenie wiedzy o języku polskim i literaturze zamierzamy realizować poprzez cykl wykładów przybliżających w 

atrakcyjny sposób różne aspekty współczesnego języka i nowe trendy literackie. Oprócz tematów zaproponowanych przez 

wykładowcę, planujemy zaproponować tematy z tej dziedziny szczególnie interesujące seniorów.  

4/ Rozwijanie zainteresowania filmem zamierzamy realizować kontynuacją cyklu spotkań z filmem. Każdy pokaz będzie 

poprzedzony prelekcją zawierającą wprowadzenie historyczne oraz wiele informacji o realizacji filmu, aktorach itp. Po 

pokazie filmu seniorzy będą mieli możliwość  wymiany spostrzeżeń o oglądanym filmie.                                                                                                                                                                          

 

_____________________________ 

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 

 

Rozszerzenie wiedzy o historii naszego 
regionu – przeprowadzenie trzech 
wykładów oraz trzech warsztatów w 
plenerze  z pracownikiem Muzeum 
Regionalnego w Stalowej Woli  

 W projekcie weźmie udział ok  
40 osób 

 Lista obecności, dokumentacja zdjęciowa  

Wyjazd edukacyjno – integracyjny do 
Operetki Warszawskiej, uczestnictwo w 
spektaklu 

 W projekcie weźmie udział ok. 
45 osób 

 Lista obecności + dokumentacja zdjęciowa,   
bilety wstępu 

 

Doskonalenie wiedzy o języku polskim i 
literaturze – przeprowadzenie 3 
wykładów   

 W projekcie weźmie udział ok. 
40 osób 

 Lista obecności + dokumentacja dźwiękowa  

Kontynuowanie rozwoju zainteresowania 
filmem poprzez cykl projekcji pięciu 
filmów połączony z prelekcją 
prowadzącego  i dyskusją po filmie  

 W projekcie weźmie udział ok. 
40  osób 

 Lista obecności  

 

 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

    Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Stalowej Woli utworzone zostało w styczniu 2020 r. i          
kontynuuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MDK w zakresie edukacji seniorów, działalności na 
rzecz kultury i sztuki.  Główną rolą Stowarzyszenia jest aktywizacja seniorów oraz poszerzenie wiedzy w wielu 
obszarach – zdrowia, historii, kultury oraz praca na rzecz środowiska lokalnego, integracja międzypokoleniowa i 
wolontariat. 

Stowarzyszenie w przeszłości realizowało zadania : „ Zdrowy i aktywny senior”, „Seniorzy na plus”, „Trzeci wiek 
w zdrowiu”  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań 
prozdrowotnych i zwiększenia aktywności fizycznej seniorów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem 
merytorycznym i finansowym.  Członkowie Stowarzyszenia w ramach wolontariatu współpracują z Domem 
Dziecka  - Podleśna Przystań, Placówka Opiekuńczo – wychowawcza przy ul. Podleśnej 6  oraz niepublicznym 
przedszkolem Dzieciaki.pl,  organizując imprezy okolicznościowe dla przebywających tam dzieci. 

 

    



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 
Wynagrodzenie – wykłady otwarte z języka 
polskiego i literatury  3 x 200,0 PLN 

600,00 600,00 -------- 

2. 
Wynagrodzenie  - wykłady z historii 3 x 200,0 
PLN 

600,00 600,00 -------- 

3. 
Wynagrodzenie – warsztaty z historii w 
plenerze 3 x 150 PLN 

450,0 0 450,00 ------- 

4. 
Zajęcia - edukacja przez film  5 x 200,0 
PLN 

1 000,00  1 000,00  -------- 

5. 
Wyjazd edukacyjny do Operetki 
Warszawskiej  

5 400,00 5 400,00  

6.  Usługa transportowa 3 000,00 ------- 3 000,00 

7. Obsługa księgowości 600,00 600,00 -------- 

8. Koordynacja projektu 350,00 350,00 -------- 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 000,00 9 000,00 3 000,00 

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) 

 

 

 

 


