
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 
 Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 

2. Rodzaj zadania publicznego1) „Młodzi strażacy zdrowo, sportowo i bezpromilowo” 

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 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stojowicach, 
Stowarzyszenie, 

KRS: 0000109993, 
WWW: facebook.com/OSPStojowice 

Adres: Stojowice 130, 32-410 Dobczyce 
 

Nr. konta bankowego: 77 8602 0000 0000 0015 2363 0001 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Dominik Dańda 
(prezes OSP Stojowice) 

+48 888 838 512 

dominik@danda.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  „Bądź strażakiem, zachowaj sprawność i trzeźwość” 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2)

 
Data 

rozpoczęcia  
9.08.2021 

Data  

zakończenia  
10.10.2021 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)  
Ilość uczestników – członkowie MDP OSP Stojowice (12 osób) ich rodzice / opiekunowie oraz wszyscy zainteresowani 

tematyką zajęć oraz dołączeniem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (zasięg nie jest ograniczony tylko do obecnych 

członków MDP). Szacunkowo ok. 30 osób. 

Ilość spotkań (bloków tematycznych) – 4 

Miejsce realizacji – remiza OSP Stojowice, plac ćwiczeń oraz boisko sportowe i plac zabaw. 

Opiekunowie – druhowie OSP Stojowice, przeszkoleni z udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz po studiach z zakresu profilaktyki uzależnień. 

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego wyposażymy młodych druhów MDP w kompletne umundurowanie 

koszarowe wraz z koszulką oraz czapeczką, aby już od najmłodszych lat wpajać poszanowanie dla munduru, motywować 

do wspólnego działania oraz podnosić poczucie przynależności do zespołu i własnej wartości. 

Niewielką kwotę przeznaczymy na drobny poczęstunek dla uczestników prowadzonych zajęć. 

Na spotkaniach omówione zostaną istotne elementy Pierwszej Pomocy, zachowania w sytuacjach trudnych oraz 

poruszony zostanie aspekt profilaktyki uzależnień. Przedstawimy sportowe i towarzyskie alternatywy dla spędzania 

wolnego czasu oraz integracji z rówieśnikami. Zakupione akcesoria ćwiczeniowe pozwolą na wypracowanie wzajemnej 

współpracy w zespołach i odnowienie utraconych przez trudności pandemiczne relacji z rówieśnikami. 

_____________________________ 

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 (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 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Pogłębienie poczucia przynależności do 
grupy oraz poszanowania dla munduru 

Liczba osób: 12 Lista uczestników, zdjęcia 

Wyposażenie w akcesoria do gier 
i ćwiczeń 

Liczba spotkań: 4 Lista uczestników, zdjęcia, test wiedzy 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

Ochotnicza Straż Pożarna w Stojowicach posiada w swoich szeregach wyszkolonych i ambitnych 
druhów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w systematycznie organizowanych 
ćwiczeniach. Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla najmłodszych, które spotykają się z dużym 
entuzjazmem ze strony opiekunów oraz samych zainteresowanych. 

Do realizacji zadania wykorzystane dostaną dostępne elementy wyposażenia bojowego. W tym torba 
medyczna PSP R1, deska ortopedyczna, szyny Kramera, pachołki, odcinki węży, prądownice wodne, 
ubrania specjalne oraz sprzęt audiowizualny. Na potrzeby zajęć mamy zamiar wypożyczyć fantomy 
do resuscytacji oraz zakupić ubrania koszarowe dla młodzieży i akcesoria do ćwiczeń i gier 
towarzyskich. 

W 2020 zrealizowaliśmy projekt pt. „Multimedialna Drużyna Pożarnicza”, na który otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 2 500,00zł. Projekt został dobrze przyjęty w środowisku, korzyści z jego realizacji 
wpłynęły na młodzież oraz mieszkańców naszej miejscowości. Został właściwie rozliczony 
a zakupione wyposażenie służy w MDP do dnia dzisiejszego. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 
Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 
Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

 1. Zakup ubrań ćwiczeniowych 1 800,00 zł 1 800,00 zł   

 2. Zakup akcesoriów ćwiczeniowych 1 000,00 zł 1 000,00 zł   

 3. Poczęstunek dla uczestników 200,00 zł 200,00 zł   

 Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 000,00 zł 3 000,00 zł   

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 

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

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 

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 o ochronie danych osobowych.  

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

. 

 

Data ....................................................... 

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

. 

 

 

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

. 

 

 

 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 
 


