
Załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego
Komitetu do Spraw
Pozytku Publicznego z dnia 2d pazdziernika 2015 r.
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofertę na ~ypelnićwyłacznie w biatych pustych polach, zgc.dniaz instruk~ami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką. np.: „~b~ran~inbpobieran)e”oznasza, że naloty skseślićnieMaśckvą odpowiedź. pozost~wi~ąo
prawidłowa. Pzykład:.peb4e~_.4e”/niepobieranie”~.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Zarzad Powiatu Chrzanowskiego
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego11 kultura, sztuka, 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 Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały — organizacja pozarządowa nr KRS 0000143475
Kwaczała ul. Jana Pawła 1147, 32-566Alwernia, v”r~.ss~k.kwacza~a.eu
e-mail biuro.ssipk~interia.pl
adres korespondencji : jw.
tel. 602 382 289
Nr rachunku bankowego: 46844400080010011033660001

Kędziora Henryk
2. Dane osoby upoważnionej do składania „

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, e-mail biuro.ssipk@interia.pl
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

160 rocznica Powstania Stycmiowego w Izbie Parnieci kap.
1. Tytuł zadania publicznego Józefa hr. Pateiskiego

~ Data 04.07.2023 ) Data 30.09.2023
2. Termin realizacji zadania publicznego21 ł .

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

r-t.

Z

ałącz

nik nr
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Celem proponowanego zadania jest zachowanie pamięci o postaci kap. Józefa Patelskiego w 160
rocznicę Powstania Styczniowego poprzez organizację uroczystości jubileuszowych. Józef Patelski
polski szlachcic i wojskowy, uczestnik powstania listopadowego odznaczony orderem Virtuti Militari
oraz uczestnik powstania styczniowego, dziedzic majątków kwaczalskich, budowniczy szkoły oraz
założyciel obecnie 150 letniej biblioteki publicznej, perły bibliotek w Polsce.
Dla zachowania wspomnień i pamięci o lokalnym bohaterze powstała Izba Pamięci, która jest
również przejawem szacunku, nauką i drogowskazem moralnym. Mając w pamięci losy ludzi, którzy
mieszkali w naszej małej ojczyźnie budujemy ciągłość historii regionu. W Izbie Pamięci gromadzone
są regularnie pamiątki oraz wystrój z epoki, w której żył kap. Józef Patelski.
Dopełnieniem wyposażenia niezbędny jest zakup brakujących materiałów wśród, których znajdują
się m.in.: kilim na ścianę, (dekoracyjne) szable oficerskie, obraz matki bożej częstochowskiej,
lampki stylowe, mapa historyczna, obrus na stół, szklanki do witryny zabytkowej, obrazy
historyczne, stylowy drewniany wieszak, tablica Pamiątkowa na ścianie wejściowej - „Izba Pamięci
Józefa, Patelskiego” oraz tablica kierunkowa na drodze.
Mimo, iż za datę wybuchu powstania przyjmuje się 22 stycznia to cały rok 2023 będzie rokiem
ubileuszowym.
W tym roku jubileuszowym chcemy uroczyście obchodzić wyjątkową rocznicę opierając się na cyklu
Nydarzeń inspirowanych postacią kap. Patelskiego. Uroczystości rocznicowe będą zorganizowane
na przełomie lipca „ sierpnia wrzwśnia „ a Izba Pamięci będzie jednym z najważniejszych
elementów tych obchodów.
W Izbie Pamięci odbędzie się cykl spotkań poświęconych udziałowi kap. Józefa Patelskiego w
powstaniu styczniowym jego losach i dokonaniach w walce o niepodległość dla naszej ojczyzny.
Pragniemy aby o tym bohaterze dowiedziało się jak najwięcej osób, aby był wzorem do
naśladowania dla młodego pokolenia. Wydarzenia będą promowane na przygotowanych plakatach.
W ramach zadania zostaną też wydane ulotki promujące Izbę Pamięci.
Podczas spotkań odbędą się prelekcje poprowadzone w ramach wolontariatu przez członka
stowarzyszenia, który posiada wiedzę o kap. Pateskim oraz jest inicjatorem wielu wydarzeń
związanych z jego postacią.
Realizacja zadania wpłynie na rozwój istniejącej infrastruktury, jak również będzie mieć dodatkowy
aspekt. Po zakończeniu realizacji zadania Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działania
związane z historią i kulturą. Pragniemy aby Izba Pamięci była miejscem spotkań, gdzie będzie się
wspominać dokonania Józefa Patelskiego, będzie się mówić o Ojczyźnie i znaczeniu patriotyzmu
oraz o wartościach, które należy wpajać młodemu pokoleniu.
Izba Pamięci kap. Józefa Patelskiego jest wyjątkowym miejscem w skali nie tylko powiatu
chrzanowskiego ale również i kraju. Można śmiało powiedzieć że jest to prawdziwy unikat - perełka
historyczna. Niewiele jest takich miejsc, które mogą pochwalić się minioną epokę i życiem w niej.
W realizacji zadania będą uczestniczyć członkowie stowarzyszenia, którzy swoją pracę wykonają w
ramach wolontariatu.

I) Rodzaj zadania zawiem 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
Planowany poziom osiągnięcia sposob monitorowania rezultatowlzrociło

Nazwa rezultatu rezultatow(w:rtosc informacji o osiągnięciu wskaznika

zakup stylowego wyposażenia komplet Faktura/rachunek

Organizacja spotkań rocznicowych [3 spotkaniś Lista zaproszonych/dok. fotograficzna

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



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 [ 5300

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały prowadzi działalność na rzecz
mieszkańców swojej miejscowości i okolic od roku 2000. W dobie tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego, podejmujemy zadania przekraczające możliwości pojedynczych jednostek.
Tworzymy od roku powstania Stowarzyszenia oddolne inicjatywy dla potrzeb naszej Małej Ojczyzny.
Cieszy się dużym poparciem i zaufaniem w środowisku, a jego członkowie (wolontariusze) są
osobami o dużym autorytecie moralnymi, prężnie działający w celach społecznych. Od roku 2005
esteśmy pionierami w realizacji różnych programów publicznych. Corocznie realizujemy projekt
dotyczący zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Realizacja projektu Wojewody
Małopolskiego Wszystkie nasze Dzieci”. Realizacja projektu Małopolska Gościnna”-
zagospodarowanie turystycznego szlaku rowerowego w Gminie Alwernia, proekologiczny projekt dot.
rekultywacji i zagospodarowania akwenu wraz z terenem przyległym po byłej cegielni w Kwaczale.
Organizacja cyklicznej imprezy plenerowej odbywającej się na Starym Dworzysku tzw. Majówka
Kwaczalska. Realizacja corocznego projektu integracji i zagospodarowania czasu wolnego w ramach
gminnego programu antyalkoholowego Współpraca z Gminą Babice, Chrzanów, Krzeszowice oraz
Powiat Chrzanowski na rzecz promocji regionu Małopolski poprzez udział w wystawach, sympozjach,
targach. Udział w projekcie Drzewo Życia na szlaku Greenway Kraków-Oświęcim”. Współpraca z
Lokalną Grupą Działania-Partnerstwo na Jurze. Realizacja przez trzy kolejne lata projektu Wojewody
Małopolskiego Wspierania integracji osób w podeszłym wieku i młodzieży”. Co roku organizujemy
święto Niepodległości oraz szereg spotkań integracyjnych dla mieszkańców Kwaczały i okolic:
Majówka Kwaczalska, Spotkanie osób które przeżyły wydarzenia z II Wojny Swiatowej i okupacji.
Zloty Nordic Walking dla Powiatu Chrzanowskiego w ramach realizacji projektu Seniorzy na Start”.
Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały jest głównym opiekunem i gospodarzem terenu o
znaczeniu historycznym oraz przyrodniczym tzw. Stare Dworzysko” w ramach umowy użyczenia od
gminy Alwernia.

Stowarzyszenie korzystało ze wsparcia Powiatu Chrzanowskiego w ramach tzw. małego grantu:
zadanie pn. Józef Patelski- bojownik o wolność i niepodległość kraju i historia najstarszej wiejskiej
biblioteki publicznej w Powiecie Chrzanowskim w 2019 roku w kwocie 5 000 zł.
Zadanie pn. „Kwaczała wraz ze Starym Dworzyskiem miejscem bogatej kultury i natury Powiatu
Chrzanowskiego” w 2020 roku w kwocie 10000zł.
Izba pamięci Kapitana Józefa Patelskiego —wspomnienie bohatera, patrioty” w 2022 roku w kwocie

9 500 zł.
Stowarzyszenie posiada zaplecze administracyjne do realizacji działań programowych. Siedziba
stowarzyszenia wyposażona jestw biuro, dysponuje sprzętem m.in. komputery, Internet, drukarki,
aparat fotograficzny. W ramach wolontariatu 4 członkowie stowarzyszenia wykonają prace związane
realizacją zadania: obsługa księgowa, prelekcje oraz działania związane z przygotowaniem i
Qromocia zadania.

Lp. Rodzaj kosztu wartość z dotacji Z innych
PLN zródeł

1 zakup historycznego v~”posazenia 9 500
2 Wydruk ulotek 500
3 Plakaty 300

~ Praca członkow stowarzyszenia 3 000(wolontariat)
5 Prelekcja (wolontariat) 1 500
6 [ Obsługa ksiegowa (wolontariat) 500

15300
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V. Oświadczenia

• upowaznionej lub podpisy
upoważnionych do składania oświadczeń

woli w Imieniu oferentów)

STO WARZYSZENIE SYMPATYKÓW
I PRZYJACIÓŁ KWACZAŁY
32-566 Ałwemia-Kwaczała

ul. Jana Pawła 47
NIP 6282006381 REG 356294490

Oświadczam(-my), że:

I) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta&-tówJ4
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego:
3) oferent* I oferensi~ składający niniejsza, ofertę nie zalega(_ja,)* I zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* I oferenci! składający niniejszą ofertę nie zalega(~ją)* I zalegaf4a)! z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I inRąwlaściwąewidencjĘ~+
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 ° ochronie danych osobowych.

Data..~... ~. ~.

t1c17
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