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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertg nalezy wypelnid wyl4cmie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych
polachlubwprzypisach. HZaznaczeniegwiazdkqnp':pobieranie/niepobieranie,,oznacz42enale2yskes{cU.efim
prawidlowq.przyklad:,,pebiera*ie/niepobieranie". I wKot,tttJsz()wl.:i- 
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Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie Wnf, On.f 2 4 tlAJ 2022 I roxu

l.Organ administracji publicznej, do
kt6rego jest adresowana oferta

Burmistrz Kolbuszowej
ul. Obrofc6w Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

2. Rodzaj zadania publicznegol turystyka i krajoznawstwo

II. Dane oferenta(-t6w)

III. Opis zadania

1 ) Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadai okre5lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno5ci poz),tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z p62n. zm.).
2) Termin zadania nie moZe by( dlu?szy niZ 90 dni

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S4dowym lub innej ewidencji, adres
siedziby, strona www. adres do korespondencii. adres e-mail. numer telefonu

Parafia pw. NMP Matki KoSciola
Zar.ebkll4T
36-100 Kolbuszowa

2. Dane osoby upowa2nionej do skladania wyja5nief
dotyczqcych oferty (np. imig i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznei)

Proboszcz Parafi i Zar qbki
Ks. Marek Prajsnar
marek.praisnar@o2,pl

1. Tytul zadania publicznego Organizacja czasu wolnego dzieci i mlodziety poptzez
wyjazd wycieczkowy ze nttiellzaniem Wroclawia oraz
Kotlinv Klodzkiei

2. Termin realizacji zadania publicznego Data
toznocz.ecia 23uitr2022. I'?tu. lr|Yil2022r.I zaKonczenta I

3. Syntetyczny opis zadania (wrazze wskazaniem mieiscaiego realizacii)

Zadanie obejmujg realizacje wyjazdu dla dzieci wraz z, rodzlcami, mlodzie2y oraz os6b starsrych majqce za
zadanie poznanie miejsc kultu na terenie poludniowo-zachodniej Polski: Wroclaw (katedra), Wambierzyce -
Sonktuarium Kr6loweJ Rodzin, Legnlckie Pole - Sanktuarium 5w. Jadwigi i jednoczeSnie miejsce bitwy pod
Legnicq z Tatarami w l24l r., Legnica - miejsce cudu eucharystycznego, Bardo Slqskie - Sanktuariom Stra2niczki
wiary. Ponadto w tych sanktuariach jest wiele zabytkowych obiekt6w (ruchome szopki, kaplice r6taicowe i drogi
krzy2owe w terenie).
W planie wycieczki s4 tei przewidziane atrakcje Swieckle:
Wroclaw: Panorama Raclawicka, ZOO n uwzglgdnieniem Afrykarium, Ostr6w Tumski. Kletno - Jaskinir
Niedfwiedzia, Klodzko - Twierdza klodzka, Walbrzych -Zamek Ksi42, podziemne miasto Os6wek wybudowane w
G6rach sowich w czasie II wojny Swiatowej (w kompleksie Riese), Swidnica - ewangelicki koSci6l pokoju, Kudowa
Zdr6i - kaplica Czaszek w Czermnej, G6ry Stolowe - Blgdne skaly czyli Skalny Labirynt znajdujq sig na stokach
Skalniaka na wysoko5ci 852 m, na pograniczu polsko-czeskim w G6rach Stolowych, Szczelinlec wlelkl.
Celem tego wyjazdu bqdzie ukazanie pigkna Swiata, przyrody oraz wptywu Boga na tycie czlowieka.

Poryskane dotacjg chcg przeznaczyd na dofinansowanie transportu.

Dzieci i mlodziei,, kt6re uczestniczl w tym wyjefdzie od wielu lat wsp6lpracuj4 z Parafiq udzielaj4c sig w
Liturgicznej Slu2bie Oftarza i parafialnej Scholi. Bpdq mialy moiliwo5d rozwija6 sig artystycznie (wsp6lny Spiew)
oraz zdobywad wiedzg na temat pigkna otaczajqcego Swiata, umacniad wiarg w Boga oraz rozwijad postawt
petriotyzmu.
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Celem wyJazdu jest:
- edukacja dzieci, mlodzieZy, os6b starszych w zakresle znajomoSci zabytk6w Polski,
- wigksza otwartoSd ludzi i cale mn6stwo pomysl6w, co wsp6lnie w Parafii moiemy zrobi6,
- odstresowanie i 0derwanie od codziennoSci,
- stworzenie bardzo przyjemna atmosfery wSr6d ludzi,
- wsp6lna modlitwa, kultywowanie tradycJi,
- zobaczenie pigknych miejsc, o kt6rych niejednokrotnie nie ma siq pojgcia,2e sq tak blisko.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Lp. Nazwa rezultatu Planowany poziom osiqgnigcia
rezultat6w (wartoSd docelowa)

Spos6b monitorowani alf,r 6dlo
informacji o osiqgnigciu

wskaiinika
Zorganizowanie atrakcyjnego
wyj azdu wycieczkowego,
mo2liwoSd zobaczenia ciekawych
miejsc, nawiqzywanie wlaSciwych
relacji koleZeriskich
migdryludzkich.
Wsp6lne przebywanie w
zr6Znicowanej grupie wiekowej,
od dzieci po senior6w,
zapobieganie skutkom izolacji
spowodowanej przez pandemig
covid-l9. Wzrost ak$wnoSci i
wyczulenia na pigkno zabytk6w i
orzvsodv.

Ilo5d os6b - 40 os6b Lista uczestnik6w

5. Kr6tka charakterystyka oferenta, jego doSwiadczenie w realizacji dzialarl planowanych w ofercie oraz zasob6w,
kt6re beda wvkorzvstvwane w realizacii zadania

Parafia Zarq.bki, kt6ra znajduje sip na terenie Gminy Kolbuszowa przez wiele lat aktywnie wlqcza sig w i,ycie
materialne oraz artystyczne gminy. Istnieje w niej od wielu lat schola, kt6ra Spiewa zar6wno w Parafii jak i na
terenie MDK Kolbuszowa. Ponadto co roku s4 organizowane wsp6lne wyjazdy, ogniska i pikniki, wsp6lne zabawy.
Ministranci zrzeszeni w LSO aktywnie wlqczaj4 sig w 2ycie tej wsp6lnoty.
Te dzialania niew4tpliwie maja wplyw w budowaniu wlaSciwej osobowo5ci dzieci i mlodzieiy, kt6ra do tych grup
nalei,q.
Parafia pw. Naj5wigtszej Maryi Panny Matki koSciola corocznie organizuje wyjazdy mieszkaficdw, kt6re wspierajq
i upowszechniajq kulturg, sztukg ochrong d6br kultury, wzmocnienie wiary. Parafia organizuje r6ine formy dzialari
i spotkari interesuj4cych dla dzieci, mlodzieiy i os6b starszych. Parafia aktywnie wl4cza sig w organizacje piknik6w
rodzinnych, dni dziecka, uroczystoSci patriotycznych i religijnych spotkar[ Ochotniczej Stra2y Po2arnej oraz Kola
Gospodyf Wiejskich. Organizowane spotkania i wyjazdy pozytywnie wplywajq na integracjg mieszkarlc6w.
Gl6wnym celem organizowanych spotkafi i wyjazd6w jest przede wsrystkim integracja paralian. Wspaniale jest
wsp6lnie spotkad sig na modlitwie, cudownie jest r6wnieZ razem podziwiad pigkno przyrody w miejscach pigknej
infrastruktury i otaczajqcej przyrody. Wsp6lnie spgdzony czas na rozmowach, poznawaniu Swiata to czgsto
poczqtki zawi4zywanych znajomoSci, przyjatni, to r6wnie2 brak anonimowoSci w lawce w naszym koSciele.
Spotykamy sig wsp6lnie w bardzo zr6Znicowanej grupie wiekowej, od dzleci po senior6w, co dodatkowo pozytywnie
wptywa na integracjg oraz przekazywanie z pokolenia na pokolenie zamilowanie do modlitwy, sztuki podziwiania
zabytk6w, aktywnego obcowania z przyrodq.

IV. Kalkulacja przewidzianych koszt6w realizacji zadania publicznego

V. Zestawienie koszt6w realizacji zadania

Lp. Rodzaj kosztu WartoSd
PLN

Z dotacji Z innych ir6del

1 Koszt transportu podczas
wycieczki

1.500,00 zl I 500 zl 0,00 zl

Surna wszystkich koszt6w realtzacji
zadania

1.500,00 zl I 500 zl 0,00 zl
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V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

l) promowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wyl4cznie w zakresie dzialalnoSci porytku publicznego oferenta(-

t6w);
2') pobieranie Swiadczeri pienipZnych bgdzie sig odbywai wyl4cznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnoSci pozytku

publicznego;

3) oferentx/ oferenci* skladaj4cy niniejszq ofertE nie zalega(-jg* I zalega(-j1)* z oplaceniem nale2noSci z tytulu
zob ow iqzan po d atkowy ch ;

4) oferent*/ oferenci* skladaj4cy niniejsz4 ofertp nie zalega(-j{* I zalega(-ja)* z oplaceniem zale2noici z tytulu skladek na

tb ezpi e czeni a sp oleczne ;

5) dane zawarte w czESci II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S4dowym*/ wla5ciwq ewidencj4*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie orazzalqcznikach sqzgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zawiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem danych osobowych, a

takZe wprowadzeniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczy te dane, zlozyly stosowne

oSwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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[podpis osoby upowazri"ri iru p"ori* 

"ruo 6"*;;;;;r;;
do skladania oSwiadczeri woli w imieniu oferent6w]

Data Zargbki 17.05.2022

PARAFIA RZYMSKOKMOLICKA
pw NMP Matki Ko$ciola w Zar;bkach
Zarghki 147 , 3ir-100 Kolbuszowa
NIP 814-1 61 -65-7 5, Rrcoru 1 801 56484
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