
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, 
pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Prezydent Stalowej Woli 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury o ochrony 

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 na Rzecz Dzieci i Młodzieży ‘Azymut”, ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola, KRS 0000155145, Regon 831350550, 
NIP 865-23-33-200, www.azymut-stowarzyszenie.pl, faceboo.com/azymut.stalowawola,  tel.502138176 Nr  rachunku bankowego  
98 1240 2799 1111 0000 3844 8436 

 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

Jarosław Grzegorczyk, tel. 502-138-176 , azymut@interia.eu 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego „Poznajemy na nowo”  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

20.02.2023r. Data 

zakończenia 
19.05.2023r.  

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

Zadanie  „ Poznajemy na nowo” skierowane jest do 35-40  mieszkańców naszego miasta w tym członków Klubu Podróżnika 
Azymut                 i Klubu Seniora Azymut. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Azymut w 
Stalowej Woli. 
W ramach zadania odbędą się 3 zróżnicowane eskapady edukacyjno-krajoznawcze, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta 
będą poznawać kulturę, tradycję i historię różnych regionów naszego kraju. 
 

1. Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie- 3 dniowa eskapada. Beneficjenci zadania zwiedzą min. Włodawę  -miasto Trzech 
Kultura, Sobibór- obóz zagłady, Chełm – kopalnię kredy, Jabłeczną – monaster Św. Onufrego, Kodeń- Sanktuarium Matki 
Boskiej Kodeńskiej- Królowej Podlasia, Górę Grabarkę-  najważniejsze miejsce kultu religijnego wyznawców prawosławia. 
Zaplanowane są dwa noclegi jeden w Okunince, drugi w  okolicach Kodnia. 
 

2. Kraków–Nowa Huta - 1 dniowa eskapada – celem wyjazdu będzie poznanie miasta Nowa Huta – zwiedzanie dawnych 
budynków i schronów Huty, Kraków – zwiedzanie Fabryki Schindlera oraz Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów             
w Mogile. 

 
3. Krynica –3 dniowa eskapada –ścieżka widokowa i ścieżka w koronach drzew w Krynicy Zdroju, deptak, pijalnia wód               

w Krynicy i Piwnicznej, Ogrody sensoryczne w Muszynie. 

 

                                                 

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. 

http://www.azymut-stowarzyszenie.pl/
mailto:azymut@interia.eu


 
Celem tego zadania publicznego jest rozbudzanie zainteresowań mieszkańców naszego miasta historią, kulturą i tradycją 

własnego kraju, środowiska przyrodniczego, poznanie  dziejów, tradycji i zabytków. Środki na realizację zadania „Poznajemy 

na nowo”  będą pochodziły z dotacji oraz od uczestników wyjazdu. 
 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom 
osiągnięcia rezultatów 

(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Poznanie dziedzictwa kulturowego, 

przyrodniczego i historycznego 
ziemi lubelskiej 

Organizacja 3 dniowego  
wyjazdu edukacyjno- 
krajoznawczego dla 35-40 
osób. 

Lista obecności, sprawozdanie finansowe i 
merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną 
na fb stowarzyszenia 

Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego 

ziemi małopolskiej 

Organizacja 1 dniowego  
wyjazdu edukacyjno- 
krajoznawczego dla 35-40 
osób. 

Lista obecności, sprawozdanie finansowe i 
merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną 
fb stowarzyszenia 

Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego 

ziemi podlaskiej 

Organizacja 3 dniowego  
wyjazdu edukacyjno- 
krajoznawczego dla 35-40 
osób. 

Lista obecności, sprawozdanie finansowe i 
merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną 
fb stowarzyszenia. 

Rozwinięcie, kulturalnych                                            
historycznych i turystycznych  

zainteresowań w tym poczucia 
przynależności narodowej i uczuć 

patriotycznych. 

35-40 osób zapozna się 
kulturą, historią i sztuką woj. 
małopolskiego, lubelskiego, 
podlaskiego 
 

Lista obecności, sprawozdanie wraz z 
dokumentacja fotograficzną, fotorelacja na fb. 

 
Zwiększenie dostępności do aktywnego 

poznawania kraju i udziału w 
zorganizowanych wyjazdach edukacyjnych 

35-40osób aktywnie weźmie 
udział w zadaniu. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna. 

 

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

 

Stowarzyszenie już od ponad 19 lat prowadzi różnego rodzaju działania adresowane do mieszkańców naszego miasta, dzieci, 
młodzieży, seniorów. W początkowym okresie były to głównie projekty edukacyjne, zajęcia grupowe dla dzieci. Ich cele zmieniały się 
z wiekiem podopiecznych. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut" powstało i funkcjonuje dzięki sile wolontariatu. 
Członkowie organizacji z entuzjazmem angażując się w akcje społeczne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów, 
mieszkańców naszego regionu. Stowarzyszenie organizuje przedsięwzięcia skierowane do społeczności lokalnej. Efektem tej pracy 
jest samodzielne konstruowanie programów, działania obejmujące cykliczne projekty, spotkania, działania pomocowe. Członkowie 
stowarzyszenia mają doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w tym trudnej 
wychowawczo. W projekcie zamierzamy wykorzystać zdobyte już umiejętności, wiedzę oraz chcemy podzielić się dobrą praktyką                  
w zakresie partycypacji osób starszych. 
W poprzednich latach z powodzeniem aplikowaliśmy o dotacje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie czy Gminy Stalowa 
Wola. 
 

Oto niektóre nasze działania z ostatnich trzech lat: 
 
Rok 2022 
Organizacja koloni letnich dla 200 dzieci z dotacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Organizacja kolonii letnich dla ogółem 200 dzieci z dof. Funduszu Składowego Ubezpieczenia Rolników w Warszawie 
Organizacja kolonii letnich w Pogorzelicy, Zębie, Młyniku, Łomnicy Zdrój dla dzieci i młodzieży 
Realizacja działania „ Zdrowie mamy tylko jedno” dla mieszkańców miasta Stalowa Wola – dofinansowaniem Gminy Stalowa Wola 
Realizacja działania „ Opowiem Wam historię” dla mieszkańców miasta Stalowa Wola – dofinansowanie Gminy Stalowa Wola 
Realizacja zadania „ Z kulturą i sztuką na szlaku wędrówki” dla mieszkańców Stalowe Woli – dofinansowanie z Gminy Stalowa Wola 
Realizacja zadania „Małopolska z dziećmi –poznajemy Kraków i Bochnia” 
Realizacja działania” Rodzinny spływ kajakowy” dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 



Realizacja działania „ Rodzinna wycieczka rowerowa z Azymutem na przygodę” dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja zadania „ Lubelskie z dziećmi” – poznajemy Kazimierz Dolny i okolice. 
Realizacja działania „ Maszerujemy po zdrowie” cykliczne marsze nordic walking dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja działania „ W poszukiwaniu krokusów”  wyjazd rodzinny w Tatry 
Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z dof. Funduszu Składowego Ubezpieczenia Rolników w Warszawie 
 

Rok 2021 
Organizacja koloni letnich dla 100 dzieci z dotacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Organizacja kolonii letnich dla ogółem 200 dzieci z dof. Funduszu Składowego Ubezpieczenia Rolników w Warszawie 
 
Realizacja działania,,Aktywny Senior wczoraj i dziś’’- dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  Aktywni + 2021r. 
Realizacja działania „Senior na szlaku- „Podkarpackie ślady”- edycja II dofinansowanie Gminy Stalowa Wola 
Realizacja działania ,, Trzy regiony, trzy historię’’  dla mieszkańców miasta Stalowa Wola -dofinansowanie Gminy Stalowa Wola 
Realizacja działania „Korona Gór Polski - Beskid Żywiecki ” rodzinna wyprawa dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja zadania „ Korona Gór Polski” Taty  - rodzinna wyprawa dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja zdania Zadanie,, Biesy i Czady’’ – rodzinna wyprawa dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja zadania „ Korona Gór Polski ,, Gorce-Turbacz’’ - rodzinna wyprawa dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja zadania ,,Ferie inaczej’’  dla dzieci i młodzieży 
 
Rok 2020 
Festiwal Piosenki Patriotycznej  Patriotyzm zapisany w piosence dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Gmina Stalowa 
Wola 
Organizacja kolonii letnich dla 100 dzieci z dotacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Organizacja kolonii letnich w Kacwinie, Pogorzelicy, Nowosielcach 
Organizacja kolonii letnich dla ogółem 200 dzieci z dof. Funduszu Składowego Ubezpieczenia Rolników w Warszawie 
Rodzinna wyprawa ,,Bieszczady’’ -2020r. dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Rodzinna wyprawa” Góry Świętokrzyskie” dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Zadanie ,,Poznanie kultury i dziedzictwa narodowego Pienin’’dla mieszkańców miasta Stalowa Wola dof.Gminy Stalowa Wola 
Realizacja zadania „Wyprawa na Roztocze – spływ kajakowy” dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
Realizacja działania ,, Senior na szlaku – turystyka naszą pasją’’ dofinansowanie Gminy Stalowa Wola 
Rodzinna wyprawa na Roztocze – dla mieszkańców miasta Stalowa Wola 
 

 
 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Ubezpieczenie uczestników zadania. 200,00 0,00 200,00 

2. Ubezpieczenie wolontariuszy projektu. 90,00 0,00 90,00 

3. Bilety wstępu, usługa przewodnicka –
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. 

2 000,00 2 000,00 0,00 

4. Zakwaterowanie i wyżywienie 

 –Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. 

12 000,00 0,00 12 000,00 

5. Usługa transportowa, parkingi 
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. 

4 900,00 2 000,00 2 900,00 

6. Usługa transportowa, parkingi 
Kraków-Nowa Huta. 

3 500,00 2 000,00 1 500,00 

7. Usługa przewodnicka bilety wstępu - 
Kraków-Nowa Huta. 

3 300,00 0,00 3 300,00 

8. Obiad, Kraków-Nowa Huta. 2 000,00 0,00 2 000,00 

9. Bilety wstępu, usługa przewodnicka,  – 

Krynica. 

4 000,00 2 000,00 2 000,00 

10. zakwaterowanie i wyżywienie – 

Krynica. 

10 320,00 0.00 10 320,00 

11. Usługa transportowa, parkingi 
Krynica. 

4 200,00 2 000,00 2 200,00 



12. Praca wolontariuszy. 7 200,00 0,00 7 2000,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 53 710,00 10 000,00 43 710,00 

 
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. 

 
 
                                                                                                                                                             .              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         Stalowa Wola, 09.01.2023 r. 

..............................................................…                                                    Data ........................................................ 

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

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

  


