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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Eduktuta, edukacja, spot, (spedzanie czasu wolnego przez dzieci)
(rodzaj zadania publicznego2))

r-
Watra Wedrownicza - trasa Szczecin

w okresie od 16.08.2014r. do 20.08.20 14r.

W FORMIE
MALEJ DOTACJI

PRZEZ

Prezydenta Miasta Szczecin
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: Choragiew Zachodniopomorska Zwiazku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Szczecin-Pogodno

2) forma prawna:4)

ex) stowarzyszenie e ) fundacja

e ) koscielna osoba prawna e ) koscielna jednostka organizacyjna

e ) spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)0000278582

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)13.04.2007r.

5) nr NIP: 8513010025 nr REGON: 320356373

6) adres:-
miejscowosc: Szczecin ul.: Oginskiego 15
dzielnica lub innajednostka pomocnicza:?) ... ... ... ... ... .....
gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin
województwo' 7~-' )dniopomorskie
kod

7) tel.:
e-mair:--r111'itV\~~""UIJUIII.L.II(J III 11uP:llwww.zacliPOlil.zhp.pl

8) numer rach! '
nazwa banku

o:
l~

9) nazwiska i irn-n:J~o--ttp"<7Waznionych do reprezentowania oferentaloferentóv,+):

a) Edyta Siwinska nr dowodu

b) Beata Araszkiewicz-Ochota

- 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

ZHP Choragiew Zachodnio pomorska - Hufiec Szczecin - Pogodno
ul. Dworco...n 10 'H' ,",ot:: "'7~-~-:- - -
Tel/fax '1~

11) osOba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Edyta Siwinska, tel.
-~----
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

1) organizowanie przedsiewziec zwiazanych z ochrona srodowiska naturalnego, rozwojem zainteresowan i specjalnosci

2) organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia kultury

3) ksztalcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia

4) prowadzenie dzialalnosci przygotowujacej czlonków organizacji do aktywnosci na rynku pracy

5) dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej

6) prowadzenie wsród czlonków stowarzyszenia calorocznej dzialalnosci oswiatowo -wychowawczej formami pracy
charakterystycznymi dla ZHP

7) upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, ksztaltowanie postaw patriotycznych

8) dzialalnosc na rzecz obrony narodowej i bezpieczenstwa powszechnego

9) prowadzenie zadan w zakresie pomocy spolecznej, w tym poprzez prowadzenie dzialalnosci charytatywnej

10) prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepelnosprawnych, a takze resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych

11) promowanie zdrowego trybu zycia

12) promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia

13) upowszechnianie zasad wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatela, a takze prowadzenie

dzialalnosci wspomagajacej rozwój demokracji

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

1) organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury fizycznej i sportu

2) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania

tak dla czlonków stowarzyszenia jak i osób niezrzeszonych

3) inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdzialajacych uzaleznieniu dzieci

i mlodziezy.

13) jezeli oferent /oferenci I) prowadzi/prowadza I) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ., o.. .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

----
I NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

I. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Watra Wedrownicza jest to spotkanie Wedrowników oraz Instruktorów Zwiazku Harcerstwa
Polskiego z calej Polski, które tradycyjnie poprzedzaja kilkudniowe wedrówki. W tym roku
wedrówki przygotowywane sa w róznych miejscach Polski jednoczesnie, a po ich
zakonczeniu wszyscy uczestnicy biora udzial w ogólnopolskim Zlocie
Trasa Zachodniopomorska - jedna z osmiu w Polsce, goscic bedzie blisko 100 osób, którzy w
dniach 16-20 sierpnia 20 I4 beda przebywali na terenie Szczecina. Trasy rajdowe
zaplanowane sa po Puszczy Bukowej, Puszczy Wkrzanskiej, Starym Miescie oraz jedna
wycieczka kajakowa po rozlewiskach Odry, aby uczestnicy zapamietali Szczecin takim
pieknym jaki jest i chcieli do niego powracac. Kazdego dnia wycieczkom beda
przewodniczyc czlonkowie PTTK - Oddzial Szczecin, dzieki którym uczestnicy Watry beda

II zapoznawani z historia, architektura oraz kultura miasta.
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2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Zwiazek Harcerstwa Polskiego jest jedna z najstarszych i najliczniejsza organizacji
pozarzadowych o charakterze wychowawczym. Szczecin po raz pierwszy jest organizatorem
takiego przedsiewziecia, wczesniejsze edycje Watry organizowane byly na poludniu Polski.
Od wielu lat instruktorzy szczecinscy organizuja róznorodne przedsiewziecia w tym rajdy,
biwaki, a takze obozy i kolonie dla dzieci i mlodziezy bedacej czlonkami ZHP. Tym razem
Instruktorzy Hufca ZHP Szczecin-Pogodno organizuja przedsiewziecie ogólnopolskie dla
wedrowników z calej Polski.
Trasa Zachodniopomorska, która glównie przebiegac bedzie na terenie Gminy Miasto
Szczecin, jest bardzo dobrym srodkiem promocji miasta wsród mlodych ludzi, którzy beda w
tym rejonie Polski po raz pierwszy. Zobacza oni najwazniejsze zabytki miasta, dwie Puszcze,
Las Arkonski, rozlewisko Odry oraz inne walory przyrodnicze i kulturalne miasta, co moze

II pozytywnie wplynac na chec powrotu uczestników do Szczecina promujac turystyke.
Wedrownicza Watra jest to tez doskonaly sposobem wypromowania Szczecina jako
potencjalnego miejsca studiowania mlodych ludzi, uczestników Zlotu.

- 3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego bedzie mlodziez, dorosli oraz organizatorzy z obszaru
Gminy Miasto Szczecin - w wieku od 16 do 25 lat, zrzeszeni w Zwiazku Harcerstwa
Polskiego.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.II)

[
-. 5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. 11)

--
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6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cele realizacii zadania publicznego:

1. Tworzeniepartnerstwakrajowychorganizacjipozarzadowych- wzmocnienieidei
wspólpracy miedzy jednostkami harcerskimi z calej Polski.

2. Propagowanie walorów Szczecina oraz promocja miasta wsród harcerzy z Polski
3. Zapoznanie uczestników z historia i kultura miasta
4. Pokazanie uczestnikom przyrody, uksztaltowania terenu i wyjatkowej flory

wystepujacej w Szczecinie.
5. Zapoznanie uczestników ze szlakami turystycznymi oraz mozliwoscia uprawiania

turystyki wodnej w miescie
6. Mozliwosc wymiany doswiadczen, pomyslów i pogladów mlodych ludzi

~

Formy realizacji:
Pieciodniowy zlot, na którym zostana zorganizowane:

1) Wedrówki po Szczecinie ijego okolicach
2) Prelekcja na temat historii Szczecina
3) Wycieczka kajakowa po Odrze
4) Wycieczka po centrum miasta wraz ze zwiedzaniem zabytków.
5) Ognisko podsumowujace przedsiewziecie.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto Szczecin.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Watra Wedrownicza odbedzie sie w dniach 16-20 sierpnia 2014 roku.

Idea Watry jest wedrowanie po ciekawych miejscach w Polsce. Trasa Zachodniopomorska
skupia sie na pokazaniu wyjatkowej flory i fauny, uksztaltowania terenu spotykanego tylko w
Szczecinie oraz przekazaniu historii miasta.

Podczas Zlotu uczestnicy beda brali udzial w:
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9. Harmonogram)J)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 16.VIII.2014 do 20.VIII.2014

7

Oferent lub inny
podmiot

Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego zadania
Terminy realizacji odpowiedzialny za

publicznego)4)
poszczególnych dzialanie

dzialan w zakresie
realizowanego zadania

publicznego
I Dzien - Sobota

Co sie dzieje: patrole przyjezdzaja do Szczecina.
Programowo: powitalne ognisko + przyblizenie planu na 16. VIII.2014 OFERENT

najblizsze dni.

II Dzien - niedziela: "Dzien sluzby"
Przedpoludnie: Wedrówka Czerwonym Szlakiem
Turystycznym pod kierownictwem przewodnika PTTK.
Zwiedzanie zabytków, prelekcja na temat historii oraz
przyszlosci Szczecina.
Popoludnie: Czlonkowie patroli oddaja sie sluzbie
harcerskiej na rzecz lokalnej spolecznosci. 17. VII1.2014 OFERENT

Przeprowadzenie zajec dla naj mlodszych pacjentów
Szpitala Dzieciecego przy ul. Wojciecha.
Wieczorem: Gra Nocna w centrum Szczecina oparta o
historie miasta.
III Dzien- poniedzialek: "Szczecin nie jest plaski!"
Przedpoludnie i popoludnie: Wedrówka po Puszczy
Bukowej, gdzie patrole :beda w najwyzszym punkcje
Szczecina, przejda obok starej kopalni wapnia, zobacza
jezioro w górach, stana w punkcie z którego widac miasto
oraz Niemcy
Wieczór: Spotkanie z "ciekawym czlowiekiem". 18. VII1.2014 OFERENT

Zaproszony gosc opowie o Szczecinie, jego uksztaltowaniu
terenu, dostepu do wody oraz aktualnych inwestycjach,
które sa przeprowadzane w miescie.
IV Dzien - wtorek: "Kto ma wybór ten ma meke"

Wersja 1: Wedrówka po Puszczy Wkrzanskiej +
zwiedzanie starej fabryki benzyny syntetycznej, dzieki
uprzejmosci przewodników z towarzystwa SKARBw 19. VII1.2014 OFERENT
Policach

Wersja 2: Wycieczka kajakowa po miedzyodrzu.
V Dzien - sroda: Wyjazd na Zlot.
Patrole opuszczaja Szczecin, wyjezdzajac do Lodzi na Zlot, 20. VII1.2014 OFERENT

na którym spotkaja sie uczestnicy wszystkich tras.



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

W wyniku realizacji zadania uczestnicy:
1)Poznaja nasze Miasto, jako ciagle rozwijajaca sie aglomeracje, pelna atrakcji turystycznych
zarówno dla mlodziezy, jak i doroslych, w której zakamarkach mozna intensywnie spedzac czas
wolny, ale i zrelaksowac sie w zaciszach zieleni.
2)Zwiedza najciekawsze zabytki Szczecina oraz poznaja ich wartosci historyczna, a takze ich
znaczenie dla kultury regiony
3)Zapoznaja sie z jego kultura oraz historia Szczecina, która obfituje w wiele waznych historycznie
momentów dla nas, jak i dla calej Polski
4)Zobacza flore i faune Puszczy Wkrzanskiej i Puszczy Bukowej, która daje ogromne mozliwosci
prowadzenia na terenie ciekawych form turystycznych wypraw, rajdów, gier terenowych,
5)Wezma udzial w wycieczce kajakowej po Odrze, dzieki której zobacza charakterystyczny teren
Szczecina i jego dostep do wody,
6)Poznaja Miasto jako centrum akademickie rejony, w którym warto podejmowac nauke
7)Zostana nawiazane wspólprace pomiedzy mlodzieza z róznych czesci Polski,
8)Zakoncza wedrówki z pozytywna opinia o miescie i checia powrotu do nieiw.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztówJ6) calkowity pokrycia finansowych pokrycia

,-.. (w zl) z srodków z wkladu
N

wnioskowanej wlasnych, osobowego,:=:
'-' dotacji srodków w tym pracy;>.
:=: (w zl) z innych spolecznejo

zródel, w tym czlonków.-'<: .-'<:
C2 ......

C/)

wplat i oplat i swiadczenC/) o roo :::
.§ -o a adresatów wolontariuszy(])
(]) '-' '(? zadania (w zl)'-' N.u N

publicznegoJ7)
'C/) C/) -o
..9 o o
.....

(w zl)
I Koszty
, merytoryczne18)

po stronie Hufca
ZHPSzczecin-
Pogodno

1) nocleg
90/4 5 Osoby/dzien 1800 300 1500

2) materialy
dydaktyczne

90/1 10 sztuka 900 900 O
3) Wstep do
muzeów 90 20 sztuka 1800 1800 O

5) komunikacja
miejska 90/5 2 bilet 900 900 O

6) wyzywienie 90 10 osoby/dni 900 900 O
1000

7) sztab 5 200 Osoby 1000 O O
organizacyjny

II Ogólem:
7300zl 4800 zl 1500 zl 1000zl



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

~

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

8

l Wnioskowana kwota dotacji
4800 zl 65,8%

2 Srodki finansowe wlasne II)

Ozl 0%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

1500 zl 20,5%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)
1500 zl 20,5%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)l7)

Ozl 0%

3.3 pozostale 7)

Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
1000 zl 13,7 %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
7300 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -

publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia

rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

----------- TAK/NIE l) ---------
-----------

----------- TAK/NIEJ) ---------
-----------

----------- TAK/NIE l) ---------
-----------

----------- TAK/NIE1) ---------
-----------



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

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Trasa Zachodniopomorska organizowana jest przez instruktorów Hufca ZHP Szczecin-
Pogodno. Zajecia prowadzic beda instruktorzy Hufca oraz goscie niezrzeszeni w ZHP.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów!) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Do realizacji zadania publicznego zostana wykorzystane nalezace do oferenta:
- urzadzenia do projekcji multimedialnych, sprzet naglosnieniowy,
- biuro wraz z pelnym wyposazeniem niezbednym do organizacji przedsiewziecia.

~

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Hufiec Szczecin-Pogodno jest terenowym oddzialem Zwiazku Harcerstwa Polskiego -
ogólnopolskiego stowarzyszenia dzialajacego na niwie edukacji i wychowania dzieci
i mlodziezy. Znaczna czesc swojej pracy opiera organizacji przedsiewziec edukacyjnych
i form wypoczynku. W ostatnim okresie, zorganizowalismy m.in.:
- Zlot Hufców Szczecinskich 2014
- H~rcerskie Akcje Letnie (rokrocznie)
- Rajdy biwakowe (rokrocznie)
-Kursy ksztalceniowe (rokrocznie)

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I Nie dotyczy.

Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferentaloferentówBt

9



l) proponowane .zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/o l'erenlów +)"

2) w ramach skladanej ofeliy przewidujemy pobieranie/niepobieranie') oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci+) jest/sa+) zwiazany( -ni) niniejsza ofelia do dnia 19.09.2014 L;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 L Nr 10I, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/ef~+) skladajacy niniejsza ofelie nie zalega (-ja)/zalega(-ja)J) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneJ);

6) dane okreslone w czesci l niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach

faktycznym.

informacje sa zgogfl~t 'B,k!ualnymstanem prawnym.Z.,{, ;..)'J t
H .' ..c'll(.: '"Uft"!c~' -.J.,:'

irl'! '- ZC""'Ci,",:" '

3t206

. Ja:i', '. ! ,,,
S <, ',> ,j

Ze er' -,', j'

, C tel. -', U/.r'
,...,..5:, gie..., .n "<

"

'>,'
..".. , . 11 . .. ." .r I o'.

~~tlPkrHH~ ~ ~
ktfJrf~H~itJ~c,.H...H.H,.J..M ~-aJJ.,

L, V
(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/ ofcreRtó'~ l)

---

Data S-Z..I.~. .I.:\~ J~:.o.G:. ~.~

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).---.

Poswiadczenie zlozenia ofert/5)

Adnotacje urzedowe25)

l) Niepotrzebne skreslic.
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