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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wylacznie w białych pustych połach, zgodnie : instruk~ami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaa”iaczenie gwiazdką. np~ „pobieranie!nieobiecznie*~” oznacza. ze nalazy sk~ś(ó nełałaścKva cdpoMedż. pozostawiając
prawidłową. Przykład~ pobizrriz*Jniepobierani&”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

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

2. Rodzaj zadania publicznego” Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, nurnerw Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie
Stowarzyszenie: KRS: 0000029443,
32-500 Chrzanów, ul. Sląska 20, .....

e-mał: osochcanowi&omail.com, tel. 604-292-855

Grzegorz Michalczyk
2. Dane osoby upoważnionej do skladania „~„(j-” L(~r””: ~

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię nazwisko,a „

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) .

~

lii. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dzień dziecka z kulturą i nauką

. ... 2 Data 10.05.2023 Data 10.07.20232. Termin realizacji zadania publicznego1 rozpoczęcia zakończenia

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

Realizacja zadania odbędzie się w ramach obchodów Święta Dnia Dziecka na terenie Muzeum
Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie w miesiącu czerwcu. Uczestnikami będzie grupa 60 dzieci i
młodzieży, które należą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie (w wieku od 3 do 10 lat).
Zadanie polegać będzie na organizacji wycieczki połączonej ze zwiedzaniem Skansenu w
Wygiełzowie, oraz konkursem wiedzy pn. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiektach
~abytkowych”. Podczas zwiedzania młodzi uczestnicy będą pogłębiać wiedzę na temat kultury i
kradycji w dawnych czasach.
Jako młodzi strażacy poznają zagrożenia i sposoby ochrony przed pożarami oraz minimalizowanie
ich skutków w obiektach zabytkowych.
Ąby w pełni móc zorganizować zadanie planowany jest zakup drukarki bezprzewodowej w celu
~ydruku dyplomów dla wszystkich uczestników oraz zakup nagród w ramach przeprowadzonego
konkursu. Aby umilić czas i aby uczestnicy zadania w pełni mogli świętować Dzień Dziecka zostaną
wynajęte dmuchańce oraz zatrudnieni animatorzy, którzy poprowadzą zabawy dla najmłodszych.
„W trakcie realizacji zadania zorganizowany będzie poczęstunek dla najmłodszych uczestników.



„~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
Planowany poziom osiągnięcia . . . . . .

. .. Sposob monitorowania rezultatow/zrodłoNazwa rezultatu rezultatow Ęwartosc . .. ... . .informacji o osiągnięciu wskaznikadocelowa)
Zakup drukarki bezprzewodowej 1 szt. Faktura/rachunek

Nydarzenie pn. Dzień dziecka z kulturą i 60 os Relacja fotograficzna
nauką.

Zakup nagród 60 Faktura/rachunek

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

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie reaktywowana została w 1 997r.
Specjalizuje się w ratownictwie medycznym oraz propagowaniu wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki swojej społecznej pracy członkowie
OSP przez kilka lat zorganizowali wakacyjne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla dzieci i
młodzieży, a także służyli swoją pomocą przy organizacji festynów, pikników, pokazów
ratowniczych na terenie całego powiatu chrzanowskiego. Od sierpnia 2019r. członkowie
Nolontariusze z OSP w Chrzanowie utworzyli drużynę młodych strażaków” (dzieci w wieku
od 3 do 10 lat). Instruktorzy-wolontariusze poświęcają swój czas, żeby zaznajomić
najmłodszych z zasadami funkcjonowania spraży pożarnych, podstawowymi zasadami
udzielania pomocy osobom poszkodowanym, wzywaniem służb ratowniczych. Do realizacji
zadania będą zaangażowani instruktorzy prowadzący zabawy dla najmłodszych, oraz
obsługa techniczna (5 wolontariuszy OSP Chrzanów — cena jednostkowa 2SzłIh).

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie w roku 2022r. realizowało w
ramach małych grantów zadanie pn. — Dzień dziecka z historią i tradycją”, na który
otrzymało środki w wysokości 4 000,00 zł z Powiatu Chrzanowskiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość z dotacji Z innych
PLN . .zrodel

1. zakup drukarki bezprzewodowej 1 800,00
2. ~Jsługa wynajmu - dmuchańce 1 000,00
3. Zatrudnienia Animatorów - usługa 1 200,00
4. ~akup nagród konkursowych 1 000,00

~kład własny w realizację zadania 1 250,00
5~ L.. praca społeczna członków

stowarzyszenia
Suma wszystkich kosztów realizacji 6 250,00 5 000,00 1 250,00

zadania



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my). że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenla(-t-ów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent” J oferenci~ składający niniejszą ofertę nie załega(-ją)” J aalegafje)z z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent” J oferensit składający niniejszą ofertę nie załega(-ją)” J aalega(~ja)z z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części Ił niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” J hą-wla4ciwa-ewidenc~a”;
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,

~ ~J2
„ „1 „„~ „ Data 14” k”~ ~
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„ (podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upowaznionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


