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Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. + 48 91 42 45 105 
bop@um.szczecin.pl ∙ www.szczecin.pl 

 
 
 
 
 
 

 

BOP-4 

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  

Urząd Miasta Szczecin 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego
1)

 Mała Dotacja 

4. Tytuł zadania publicznego 
„Żeby ciągle zdrowym być trzeba wciąż aktywnie żyć” -Organizowanie 
zawodów  sportowych i rekreacji przy ognisku.  

5. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
O3-05-2017r. Data  

zakończenia 
30-06-2017r. 

 
II. Dane oferenta (-ów)  
 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

1. Uczniowskiego Klub Sportowy ” Gryfici ”,- zarejestrowany w Urząd Miasta Szczecin nr 99. 

2. Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans  ” Więź ”, 71-470 Szczecin ul. Arkońska 17-18,  

    KRS 0000185565 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)  

UKS Gryfici reprezentuje Prezes Zarządu Andrzej Buciak e-mail: 

andrzejbuciak@wp.pl   , 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, 

wiez@wiez.org.pl, www.wiez.org.pl 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

 

 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Uczniowski Klub Sportowy „Gryfici” oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” 
współpracują ze sobą ok. 2 lata. Wspólnym zadaniem obu organizacji jest upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportowych nawyków zarówno wśród mieszkańców Prawobrzeża jak i wśród osób niepełnosprawnych 
psychicznie. Celem jest także integracja międzypokoleniowa (udział dzieci, młodzieży, dorosłych) i integracja osób 
zdrowych z niepełnosprawnymi.  
W związku z tym zostaną zorganizowane przez obie organizacje trzy imprezy terenowe w dniach wolnych od 

pracy 03-05-2017r, 1.06.2017 (z okazji Dnia Dziecka) i 22.06.2017 (z okazji letniego przesilenia słonecznego).   

                                                 
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. 

2)
 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

mailto:andrzejbuciak@wp.pl
mailto:wiez@wiez.org.pl
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W programie w/w imprez plenerowych uwzględniamy: 

- Wyścig rowerowy, który przebiegnie drogą gruntową przygotowaną przez UKS Gryfici, po trasie byłych torów 

kolejowych na odcinku ul. Dąbska, pobocze ulicy Nowy Zjazd do prawego pobocza ulicy Stargardzkiej, dalej na 

południe drogą leśną do ulicy Trzcinowej, następnie powrót do trasy byłego torowiska. Długość całej pętli 14 km.  

- Bieg terenowy na orientację, który odbędzie się w Obrębie nr 4151.  

- Ognisko będzie usytuowane w  Obrębie nr 4151, Działka nr   5/2. 

Wkład rzeczowy UKS Gryfici:  
1. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
2. Przygotowanie byłego torowiska do organizowania wycieczek i wyścigów rowerowych. Zał. nr 1. .  
3. Przygotowanie map, lampionów, umieszczenie lampionów w terenie i powtórne zebranie.  
4. Oznakowanie trasy rowerowej, zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego.  
Wkład rzeczowy Stowarzyszenia  „Więź”: 
1. Przygotowanie i dowiezienie drewna na ognisko 
2.  Opieka nad ogniskiem. 
                                           Harmonogram imprez:  

  1.Wyścigi rowerowe dzieci w dwóch grupach wiekowych 9 -10 lat, i 11 -12lat.  

  2. Drużynowy bieg terenowy na orientację – drużyny 3 – 5 osób.  

  3. Wycieczka rowerowa dla dzieci najmłodszych w drużynach Tata , Mama i Ja.  

  4. Wycieczka piesza dla wszystkich chętnych uczestników 

  5. Poczęstunek przy ognisku  

  6. Wręczenie nagród i dyplomów. 

  7. Śpiewanie  piosenek patriotycznych (3.05. 2017) i biesiadnych przy ognisku. 

 

 
  

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie życia sportowego, oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych i osób niepełnosprawnych psychicznie w zdrowym środowisku leśnym z dala od ulic, spalin  i hałasów. 

2. Angażowanie  rodziców, osób niepełnosprawnych do sportowego wychowania dzieci i młodzieży. 

3. Praktyczna nauka orientowania się w terenie, posługiwania się mapą i kompasem.  

4.Upowszechnienie wiedzy o możliwości uprawiania chodów, biegów i jazdy rowerowej  w atrakcyjnym bezpiecznym terenie 

w pobliżu osiedli: Bukowego, Słonecznego, Majowego, Kijewa, Zdrojów.  

Liczba uczestników 3 x 140 osób. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)  
 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt 
całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji
3) 

(zł) 

do poniesienia  
ze środków finansowych 

własnych, środków 
pochodzących z innych 

źródeł, wkładu osobowego 
lub rzeczowego

4)
 

(zł) 

1 
Przygotowanie– remont i konserwacja trasy rowerowej 3000,-  3000,- wolontariat 

                                                 
3)

 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.   
4) 

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  
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2 
Przygotowanie i obsługa trasy map, lampionów do 
wyścigu pieszego na orientację. 

1 100,- 300,- 800,- wolontariat 

3 
Opiekunowie dzieci i młodzieży 2300- 900,- 1 400,- 

4 
Organizacja ogniska 900,- 0,00- 900,- 

5 
Materiały biurowe (drukowanie dyplomów i innych 
dokumentów  związanych z realizacją zadania) 

200 0,00- 200,- 

6 

Nagrody dla uczestników konkursów, dyplomy, koszulki z 
logo UKS Gryfici, „Więź” SP 59, Znaczek - miasta Szczecina 
zawierający częściowy wizerunek filharmonii z napisem ‘ 
Filharmonia Szczecin”.  

5 000,- 5 000,- 0,00 

Koszty ogółem: 
12500,- 6200,- 6300,- 

 
 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne. 
 

   UKS Gryfici -Prezes  Zarządu Andrzej Buciak.   –       Andrzej  Buciak 

 

 
 
 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”  

                                                      - Prezes Zarządu Maria Kapuścińska.     -    Maria Kapuścińska 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

 Data ...22-12-2017r........ 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
 
1. Sprawozdanie Zarządu UKS Gryfici 
2. Wycena  1- roboczo –godziny 
3. Oświadczenie Szkoły SP59 


