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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona 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

Nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich
3/7, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000109984, Kod pocztowy: 19-300,
Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica:Małeckich, Numer posesji: 3, Numer lokalu: 7, Województwo:
warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina: Ełk, Strona www: pzerii.elk.pl, Adres e-mail:
pzerii.elk@gmail.com, Numer telefonu: 87-732-80-42,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Zofia Jagłowska
 
Adres e-mail: pzerii.elk@gmail.com Telefon: 504872940

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego SENIOR TURYSTA

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2020 Data
zakończenia

29.08.2020

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

1. rejs statkiem po jeziorach - Mikołajki- Ruciane- Mikołajki. Wyjazd autokarem: Ełk - Mikołajki - Ełk.
Obiad w Rucianym. Zwiedzanie Wioski Żeglarskiej, Portu, fauny i flory, historia Mikołajek.
2. ognisko w Sypitkach - przejazd kolejką wąskotorową, catering, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
poznanie i pogłębienie historii powstania wsi Sypitki

Miejsce realizacji

1. rejs statkiem - Mikołajki - Ruciane - Mikołajki. Obiad w Rucianym.
2. ognisko w Sypitkach - przejazd kolejką wąskotorową , catering, ognisko

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

poszerzenie oferty kulturalnej dla osób
niepełnosprawnych i starszych,
stworzenie grup samopomocy,
poprawa samopoczucia uczestników.
Wycieczki cieszą się dużą
popularnością wśród naszych
członków,są formą terapii,sprzyjają
odprężeniu psychicznemu oraz
integracji. Bez dofinansowania
korzystanie z takich spotkań byłoby dla
niektórych członków niemożliwe.
chętnie uczestniczą w tych spotkaniach
nie czują się wykluczeni z życia
codziennego i nie czują się izolowani. Z
powodu skromnych dochodów nie stać
ich na wyjście do kina czy udział w
wydarzeniach okolicznościowych.
Poznanie historii Mikołajek oraz fauny i
flory naszych jezior . Historia wsi
Sypitki i powstania kolejki
wąskotorowej

98 osób - rejs statkiem

80 osób - ognisko w
Sypitkach

listy uczestników, zdjęcia
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promocja powiatu ełckiego na wszystkich materiałach
zapisy o dofinansowaniu
przez powiat, internet,
artykuł w prasie lokalnej,
plakaty, banery, audycja
promująca w radio,
Wręczanie folderów,
albumów i innych gadżetów
promujących powiat w
docelowych
miejscowościach/ gadżety
od Wójta Gminy/

wydruki z gazety, strony
internetowej, zdjęcia ,
kronika związku.

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

Charakterystyka oferenta

Związek skupia ok. 610 członków z Ełku i powiatu Ełckiego w tym 65 członków z Koła w Starych
Juchach.Siedziba nasza mieści się w centrum miasta przy ul Małeckich 3 na parterze lokal 7. Od
podwórka jest długi podjazd dla osób niepełnosprawnych a od ulicy platforma dla wózków
inwalidzkich. PZERiI w Ełku działa od 57 lat , od tylu lat organizujemy różne imprezy, zgodnie ze
statutem związku. Między innymi: wyjazdy do sanatoriów, wycieczki krajoznawcze, ogniska. W
związku z tym posiadamy doświadczenie w organizowaniu tego typu wydarzeń. osoby zajmujące się
organizacją działają wspólnie, nie posiadają takich środków finansowych. Nasi członkowie to często
osoby wykształcone przez całe życie pracowali i działali społecznie, byli aktywni., ale skromne
emerytury nie pozwalają im na wyjścia do kina czy udział w wydarzeniach kulturalnych. Dlatego
uzyskane dotacje pozwalają korzystać z takich spotkań, poznają historię swojego regionu i zawierają
nowe znajomości. Organizowane wydarzenia często są współfinansowane ze środków Urzędu
Miasta, PCPR , Wójta Gminy , Starostwa.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1.2014r. - MDI - 3665,90zł - PCPR
wycieczka do Szwecji - 8654,10zł - PCPR
wycieczka krajoznawcza po wiedzę - 2000zł - Powiat Ełcki
"Nie bójmy się starości" - 3500zł - UM Ełk
2.2015r. "Senior to też człowiek" - 5000zł. - UM Ełk
3.2016r ŚDS i spotkanie opłatkowe - 1500zł - PCPR
"Żłota Jesień seniora" - 7600zł. - UM Ełk
4.2017r. ŚDI, MDS, Spotkanie opłatkowe - 8500zł. - UM Ełk
Rejs statkiem po jeziorach - 1900zł - PCPR
Ognisko -Sypitki - 2700zł - Powiat Ełcki
5.2018r. MDI, ŚDS, - 7000zł - UM Ełk
ognisko Płociczno k. Suwałk - 2000zł - Powiat Ełcki
- 700zł - Wójt Gminy
spotkanie opłatkowe - 2000zł - PCPR
5.2019r. ŚDI, MDS, - 9000zł - UM
ognisko Płociczno - 500zł - Wójt Gminy
wycieczka Sejm-Senat - 1000zł Powiat Ełcki
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rejs statkiem - 2000zł Powiat Ełcki
spotkanie opłatkowe - 1500zł PCPR

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
1. Jerzy Pacholarz -wykształcenie wyższe - koordynator - organizator, podział obowiązków, wynajem
autokaru, statku, kolejki wąskotorowej i catering
2. Zofia Jagłowska - wykształcenie średnie ekonomiczne, pomoc w organizacji spotkań, sporządzanie
plakatów,rozliczenie projektu, sprawy związane z przygotowaniem rejsu i ogniska.
3.Elżbieta Obrycka - wykształcenie średnie ekonomiczne, sprawy finansowe, zdjęcia do kroniki,
sprawy porządkowe.

Przewidywany wkład osobowy: 1050,00 zł
Zasoby rzeczowe
Pomieszczenia biurowe, komputer, internet, papier, samochód prywatny
Przewidywany wkład rzeczowy: 300,00 zł
Zasoby finansowe
środki własne związku, darowizny sponsorów.
Przewidywana suma środków finansowych spoza dotacji: 5990,00 zł
● Wkład własny finansowy w kwocie: 5990,00 zł, w tym:
○ Środki finansowe własne w kwocie: 5990 ,00 zł
○ Środki finansowe z innych źródeł publicznych: 0,00 zł
○ Pozostałe środki finansowe w kwocie: 0,00 zł
● Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w kwocie: 0,00 zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. koordynator 0,0    

2. przejazd autokarem Ełk -Mikołajki- Ełk
/ 2 autokary/

1400,0    

3. obiad dla 98 osób * 30zł. 0,0    

4. przejazd kolejką wąskotorówką Ełk -
Sypitki - Ełk

1200,0    

5. catering dla 80 osób * 25zł 0,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2600,0 2600,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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.
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