
,,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 jest adresowana oferta 

 

Zarząd Powiatu w Policach 

 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
 

 
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 

 

⚫ Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
⚫ Stowarzyszenie 
⚫ Adres: 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a,  

tel.91 317 91 20     
e-mail: putw_police@op.pl 
www.putw-police.cO.pl 

⚫ Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:  0000304983 

⚫ Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Gryfinie O. Police 
⚫ Numer Rachunku bankowego: 76 9395 0008 0402 8929 2000 0010  
 
 

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

 

 

Danuta Banasik- Krupa   tel.502255973  
putw_dydaktyka@op.pl 
Irena Gilewska Tel. 885 301 690  

      igilewska@jagin.pl 
 
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego  

 
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.). 

mailto:putw_police@op.pl


Muzyczny wigilijny wieczór wspomnień. 
 
 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 

Data 
rozpoczęcia 

 

01.12.2021r. 
 

Data  
zakończenia 

 
31.12.2021r 

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

 
 Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem 
roku.Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego 
Narodzenia. 
W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta 
wieczerza. Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne śpiewanie kolęd.  
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. Większość z nas zasiada do wigilijnego stołu z radością 
i miłością bliźnich. Są jednak wśród nas  i tacy, którzy po wielu latach pracy zawodowej zastają pustkę,  
którą nasze stowarzyszenie stara się wypełnić nadzieją i serdecznością.  Wychodząc  naprzeciw 
oczekiwaniom  osób starszych zrzeszonych w Polickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,prowadząc  
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnymi,  zgłaszamy projekt na organizację uroczystego 
 integracyjnego spotkania pn. „Muzyczny  wigilijny wieczór wspomnień” 
 z udziałem: 
- osób starszych,  z terenu czterech Gmin Powiatu Polickiego oraz zaproszonych gości. 
Spotkanie składać się będzie z: 
1. Wykładu pn.” Ikonografia Bożego Narodzenia”  , który poprowadzi mgr Krystyna Milewska, starszy 

 kustosz Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
2.  Części artystycznej z udziałem Chóru Kameralnego PUTW. 
3.  Poczęstunku wigilijnego dla seniorów i zaproszonych gości. 
W uroczystości udział weźmie  ok.200 osób w tym: 
-  seniorzy - 120 osób,  
- seniorzy członkowie Chóru Kameralnego PUTW - 16 osób,  
- członkowie Zarządu PUTW oraz liderzy sekcji zainteresowań - 54 osoby.  
- zaproszeni goście reprezentujący władze lokalne i instytucje wspierające PUTW - 10 osób. 
 
Miejsce spotkania: Miejski Ośrodek Kultury w Policach przy ul. Siedleckiej 1A - sala widowiskowa. 
Miejsce poczęstunku: hol Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 
Przewidywany termin spotkania: 14. 12.2021r. 
Nabór uczestników projektu - prowadzony będzie w biurze PUTW, w wtorki i czwartki w godz.  
od 1000-1200  w Policach przy ul. Siedleckiej 1A ( MOK ). 
Informacja o naborze uczestników do projektu -  przekazana będzie na tablicy informacyjnej w biurze 
 PUTW oraz na stronie internetowej PUTW. 
Wszystkie materiały informacyjne dotyczące naboru będą posiadały logo Powiatu Polickiego.  
Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu, zostanie umieszczana na stronie internetowej PUTW 
z informacją o otrzymanym wsparciu finansowym Powiatu Polickiego. 
 
Wszystkie działania związane z realizacją zadania, odbędą się z przestrzeganiem zasad sanitarnych 
I obostrzeniami związanymi z epidemią COVID -19. 

 

 

 
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 

1. Przygotowanie spotkania wigilijnego 

pn.”Muzyczny wigilijny wieczór 

wspomnień” dla osób w wieku 

emerytalnym, członków PUTW i 

zaproszonych gości, połączonego 

z wspólnym śpiewaniem kolęd, 

związanych z tradycją Bożego 

Narodzenia. 

 

1 spotkanie - ok.200 osób 

 

Lista uczestników spotkania. 

Dokumentacja fotograficzna. 

2. Stworzenie warunków  dla integracji  

seniorów.Nawiązanie nowych 

kontaktów podczas spotkania 

wigilijnego. 
 

 

   Nawiązanie nowych 

kontaktów podczas 

spotkania wigilijnego. 

 

 

Lista uczestników. 

Dokumentacja fotograficzna. 

 

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

 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  działalność statutową na rzecz osób starszych prowadzi od  października 

2008r.w zakresie: 

1. Wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych,   

oraz ich aktywizacji społecznej.                                                                                       

2. Nauki, edukacji, oświaty w tym: wiedzy ekologicznej, ekonomicznej, prawniczej, nauki języków obcych,  

informatyki.                                                                                                                                                    

3. Ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz 

 wiedzy o  zdrowiu.                                                                                                                                            

4. Turystyki krajowej i zagranicznej.                                                                                                                       

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

6. Upowszechniania wśród seniorów kultury fizycznej i sportu.                                                                                                  

7. Rehabilitacji zdrowotnej osób starszych i niepełnosprawnych.                                                                    

8. Promocji i organizacji wolontariatu.                                                              

W ramach współpracy   z administracją publiczną realizowano następujące projekty: 

1. Zadanie publiczne pn.”Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”- projekt pn.” Prowadzenie działań  

na rzecz rozwoju i twórczej działalności oraz aktywizacji i rozwoju społecznego osób w wieku 

senioralnym”,  zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Polickiego. 

2. Zadanie publiczne pn.”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – projekt pn.” Upowszechnianie 

i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz  innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego  

ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych, zrealizowany przy  

wsparciu finansowym Powiatu Polickiego. 

3. Zadanie publiczne pn. „Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - projekt 

pn.”Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym 

uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych”, zrealizowany przy  wsparciu finansowym 

Powiatu Polickiego. 

4. Zadanie publiczne pn.” Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 

społecznego i zawodowego”, projekt pn. „Jak być szczęśliwym seniorem pomimo posiadanej 

niepełnosprawności”, zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Polickiego. 

5. Zadanie publiczne pn. „ Wszechstronna Aktywizacja Ludzi Starszych”, projekt pn. ” Prowadzenie  

działalności mającej na celu umożliwienie ludziom starszym z terenu Gminy Police (rencistom, 

 emerytom) aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, organizowania czasu wolnego, 

 w tym w szczególności, ochrony i promocji zdrowia poprzez propagowanie aktywnego i zdrowego stylu 

 życia, zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Police. 

6. Zadanie publiczne pn „ Wszechstronna Aktywizacja Ludzi Starszych”, projekt pn. ”Przygotowanie 

jubileuszu dziesięciolecia istnienia organizacji, której głównym zadaniem statutowym jest 

działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym oraz podejmowanie i  



Rozwijanie inicjatyw społecznych wśród osób starszych”, zrealizowany przy wsparciu finansowym 

 Gminy Police. 

7. Zadanie publiczne pn.” Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  w zakresie: 

    - organizacji imprez kulturalnych, projekt pn. " Integrowanie seniorów poprzez kulturę i sztukę",  

zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Police. 

8. Zadanie publiczne pn.” Wszechstronna Aktywizacja Ludzi Starszych”, projekt pn. ”Prowadzenie 

różnorodnych form działalności integracyjnej, edukacyjnej, zdrowotnej i  kulturalnej   dla osób 

starszych z terenu Gminy Polic. Projekt zrealizowany przy wsparciu Gminy Police. 

Łącznie w okresie swojej 14-to letniej działalności PUTW zrealizował 58 projektów skierowanych do 

osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego. 

 

 W realizację projektu zaangażowany będzie zespół osób z dużym doświadczeniem pedagogicznym, 
organizacyjnym i ekonomicznym (emerytowani nauczyciele- w tym byli kierownicy placówek oświatowo- 
wychowawczych, emerytowani księgowi i planiści). 
Realizacja zadania prowadzona będzie w oparciu o pracę społeczną następujących osób: 
 
1. Opracowanie projektu i jego koordynacja:  
a) Wiceprezes ds. dydaktycznych PUTW  mgr Danuta Banasik – Krupa. 
b) Sekretarz PUTW mgr Irena Gilewska. 
 
2. Obsługa administracyjna projektu: 
a) Urszula Stępniowska – odpowiedzialna za obsługę biura PUTW, członek zarządu PUTW. 
b) Izabela Jawny – odpowiedzialna za obsługę biura PUTW, członek zarządu PUTW. 
c) Dorota Maślanka - Członek zarządu PUTW, lider sekcji kulturalnej PUTW. 
  
3. Obsługa finansowa  projektu: 
a) Urszula Borucińska - wiceprezes ds. finansowych PUTW. 
b) Maria Teresa Krasinkiewicz  - skarbnik PUTW. 
 
4. Oprawa edukacyjna i artystyczna: 

1. Starszy kustosz Muzeum Narodowego w Szczecinie mgr Krystyna Milewska - wykład. 
2. Chór Kameralny Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprawa muzyczna - wykonanie kolęd.   

 
5.Zasoby finansowe. 
1. Przy realizacji zadania przewiduje się wykorzystanie , środków finansowych pochodzących 

z dotacji w wysokości 2000 zł.  
2.W realizację projektu zaangażowani będą członkowie Zarządu PUT oraz członkowie PUTW  

w ramach pracy społecznej-wolontariat. 

        3. Koszt wkładu osobowego przy realizacji projektu zawiera: 
-  Wynagrodzenie koordynatorów projektu za 10 godziny pracy w okresie realizacji zadania 

publicznego w zakresie określonym w projekcie. Stawka godzinowa: 60 zł. 
-  Wynagrodzenie wolontariuszy za 24 godziny pracy przy obsłudze administracyjnej projektu. 

Stawka godzinowa:  20 zł. 
- Wynagrodzenie obsługi finansowo-księgowej projektu za 16 godzin pracy  w okresie realizacji 

zadania publicznego w zakresie określonym w projekcie. Stawka godzinowa: 30 zł 
- wynagrodzenie za wykonanie sprawozdania z realizacji projektu - liczba godzin 6 

Stawka godzinowa: 60zł. 
Całkowity koszt wkładu osobowego wynosi 1920 zł. 

 



IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego. 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt 1 - catering dla 200 osób 2 000   

2. Koszt 2 - Praca wolontariuszy 

przy realizacji projektu -

opracowaniu sprawozdania z 

realizacji projektu. 

360   

3. Koszt 3 - Praca wolontariuszy 

przy realizacji projektu - 

rozliczenie księgowe i 

finansowe projektu. 

480   

4. Koszt 4 -Praca wolontariuszy 

przy realizacji projektu - 

koordynacja projektu 

600   

5. Koszt 5 - Praca wolontariuszy 

przy realizacji projektu - obsługa 

administracyjna 

480   

Suma wszystkich kosztów realizacji 

zadania 

3 920 2 000 1920 

 
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. 

 
 
 
Na oryginale właściwe podpisy  
  
Prezesa – Halina Olejarnik                                                                           Data   04.11.2021 r. 
 
Skarbnika – Maria Teresa Krasinkiewicz 
Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


