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\.i Zafącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2013 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

~ UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ołartę nakży v~pekt ~4ącznJs vi biał~vh pustych pofl zgodnie z tistuk®mi inieszczor~ przy posa~egóiny&l potach

oraz w przypisach.

Za~iarzenie gwiazdą np.: „pobłeranta”~M biaianr oznaczą że należy slgeśrć nieMaś odpoMadt pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pebieęanie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

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

~Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
2. Rodzaj zadania publicznegoV narodowego

li. Dane oferenta(-tów)

. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym łub innej ewidencji, adres siedziby, strona
„nvw, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie- Żegoty, uL Przecznica 31, 32-566 Alwernia

KRS 0000083964, b.majchrowska@wp.pl, tel. 889 811 554

Bogusława Majchrowska, 1
2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ul. Zakres rzeczowy zadania publicznego

„Tradycyjne koncerty pieśni maryjnych i patriotycznych w
1. Tytuł zadania publicznego

klasztorze w Czernej”

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 27.05.2022 r. Data 30.08.2022 r.
rozpoczęcia zakończenia

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

Od kilku już łat w Sanktuarium w Czernej, gmina Krzeszowice powiat krakowski odbywają się koncerty pieśni
maryjnych i patriotycznych chórów i orkiestr z powiatu chrzanowskiego i krakowskiego. Po dwuletniej przerwie
Koncert ten w tym roku odbędzie sie 29 maja i będzie miał bardzo uroczysty charakter. Wydarzenie to swoim
patronatem obejmie Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Starostowie obu powiatów: chrzanowskiego i
krakowskiego. W tym roku powiat chrzanowski będzie reprezentowany przez 3 chóry i orkiestrę dętą. W ramach
realizacji zadania zostanie pokryty koszt transportu chórów do Czernej, ciepły posiłek dla członków chóru oraz zakup
nagród dla wystepujących artystów, które w trakcie koncertu wręczy Starosta Chrzanowski. Koordynator projektu
członek Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga jako wolontariusz przepracuje 10 godz. w projekcie — umowa
wolontarystyczna, karty czasu pracy. W konkursie uczestniczy ok 250-270 przedstawicieli chórów.



Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. 12018 F. poz. 450, z późn. zm.).
~„ Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dnL

4. OPIS zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość Sposób monitorowania rezultatów I źródłoinformacji o osiągnięciu wskaźnikadocel owa)
Liczba wydarzeń 1 Dokumentacja fotograficzna

Liczba zakupionych nagród 4 Faktura

Liczba uczestniczących — chórów, 4 Wykaz chórów orkiestry
orkiestry dętej

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

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji projektów. W 2Q11 Stowarzyszenie realizowało następujące
projekty: projekt „Trzy wiatry— program edukacyjny dla dzieci i młodzieży” —we współpracy z Gminą Alwernia —

projekt współfinansowany z EFS (POKL 9.5), „Świadomy wybór przyszłości”- program współfinansowany z EFS( POKL
9,5), projekt „Poznajmy swoje korzenie” współfinansowany z Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, projekt
„OcaIić od zapomnienia” współfinansowany z Fundacji Banku Zachodniego. W 2012 r. realizowało następujące
projekty: „Dwa bieguny” oraz „Zaczarowany czas” współfinansowane z Gminy Alwernia, projekt „Pamięć I
cożsamość” współfinansowany z Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, projekt „Polubić pszczoły-program
edukacyjny” współfinansowany z EFRROW w ramach Wdrażania LSR w ramach PROW 2007-2014, małe projekty,
projekt PEAD dla najuboższych mieszkańców UE. W 2013 r. zrealizowało i rozliczyło projekt „Razem do przodu”
współfinansowany przez Gminę Aiwernia. W 2014 r. projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany przez
Gminę Alwernia oraz projekt „Ręka w rękę” współfinansowany przez MPiPS. W 2015 r. projekt „Rozwinąć skrzydła”
współfinansowany z programu FIG oraz „Cztery bloki i wakacje” współfinansowany przez Gminę Alwernia. W 2016 r.
projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany z MPiPS oraz „Łącząc pokolenia” współfinansowany z Gminy
~iwernia. W 2017 r. projekty „Dla dzieci i młodzieży” oraz „Razem letnią porą” współfinansowane przez Gminę
Mwernia, W 2018 r. projekt „Bezpłatne porady prawne w Gminie Aiwernia, Babice i Libiąż”, współfinansowany ze
Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, projekt „Dla dzieci i młodzieży” współfinansowany z Gminy Alwernia, projekt
„Nasza mała Niepodległa Ojczyzna” współfinansowany z programu Niepodległa „ projekt „Razem do przodu”
współfinansowany z FIG 2018 r. W 2019 r. projekt „Bezpłatne porady prawne w Gminie Alwernia, Babice i Libiąż”,
projekt Zimowiska, Kolonii i Półkolonii dla dzieci z KRUS współfinansowany z Funduszu Składkowego w Warszawie.
Projekt „Realizujemy swoje pasje i marzenia” współfinansowany z Gminy Alwernia oraz FEAD dla najuboższych
mieszkańców UE realizowany z Bankiem Żywności w Krakowie. W 2020 r.projekty: „Bezpłatne porady prawne w
Sminie Alwernia, Babice i Libiąż” współfinansowane ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz projekt
Zimowiska, Kolonii i Półkolonii współfinansowany z Funduszu Składkowego w Warszawie, projekt „Czas wolny bez
alkoholu i narkotykóW” współfinansowany z Gminy Alwernia. W 2021r realizowało następujące projekty: „Bezpłatne
porady prawne w Gminie Alwernia, Babice i Ubiąż” oraz projekt Zimowiska, Kolonie i Półkolonie dla dzieci z KRUS
współfinansowany z Funduszu Składkowego w Warszawie, Projekt współfinansowany z Gminy Alwernia „Spędzamy
czas wolny bez alkoholu i narkomanii” oraz Centrum aktywności dla seniorów”. W 2022 r. Stowarzyszenie realizuje
następujące projekty: „Bezpłatne porady prawne w Gminie Aiwernia, Babice I Libiąż” współfinansowane ze
Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, „Centrum Usług dla senioróW” współfinansowane przez Gminę Alwernia.
Stowarzyszenie od 2017 roku jest realizatorem zadania pn. „Tradycyjne koncerty pieśni maryjnych i patriotycznych w
klasztorze w Czernej”. Zasoby kadrowe: członek Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty- legitymujący się
err”fflzatem Managera projektu badzie koordynatorem projektu-10 godz. przepracuje w projekcie. Stowarzyszenie

posiada aparat fotograficzny i kamerę do zarejestrowania występów chóru. Do realizacji projektu Stowarzyszenie
rykorzysta sprzęt komputerowy: laptop, drukarkę, ksero. Przewodniczący Stowarzyszenia posiada kontakt
~telefoniczny z przedstawicielami, dyrygentami chórów.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Usługa transportowa 3200
ł Zakup nagród 700
3. Poczęstunek dla uczestników 1500
4. Koordynacja projektu (wolontariat) 300

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5700 5400 300

V. Oświadczenia

0świadczam(~niy), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie vą zakresie działalności pożytku publicznego oferentaQ.tóv4*
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w remach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* I oferenci” składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” I aalegafjaj! z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent” / efarencr składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” I za4egafją~ z oplacaniem należności z tytulu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym I inna-wlaśwa-ewkłencją”;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, vą tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, ziożyly stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Pasierbek H :
p ; „—„~ Data 10.05.2022r.ogusawa .

Majchrowska (~2.~f~&Ł~9 — t~?~y4 Ę~T)j~ „C4~ĘC (7?

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


