
 

 

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 Czechowic-Dziedzic  

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

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 

1.  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, 
(I Czechowicka Drużyna Harcerzy ZHR im. mjra Henryka Flamego)  

2.  KRS: 0000057720,  
3.  ul. Bystrzańska 57, 43-310 Bielsko-Biała 
4.  www.zhrczecho.pl  
5.  Marek Rozycki, ul. Węglowa 56, 43-502 Czechowice-Dziedzice  
6.  rozycki@zhr.pl  
7.  tel.: 516369905  
8.  Nr konta: 55 88760009 0034 9011 2000 0016  

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 

nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Marek Rożycki  
tel.: 516 369 905 
rozycki@zhr.pl  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Manewry i Obóz harcerski I Czechowickiej Drużyny Harcerzy Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej im mjra Henryka Flamego  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia  
28.06.2021 Data  

zakończenia  
12.09.2021 

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

http://www.zhrczecho.pl/
mailto:rozycki@zhr.pl
mailto:rozycki@zhr.pl


 

 

- Zakup namiotów wojskowych dla Środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w 
Czechowicach-Dziedzicach do wykorzystania w czasie obozów i biwaków szkoleniowych. 

- Zrealizowanie obozu wakacyjnego dla harcerzy ZHR z Czechowic-Dziedzic 

I Czechowicka Drużyna Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Czechowicach 
Dziedzicach pragnie podjąć zadanie zorganizowania letniego obozu wakacyjnego, który 
będzie zwieńczeniem całorocznej pracy Drużyny. Obóz będzie częścią obozu środowiska ZHR 
na Podbeskidziu ale będzie stanowił odrębną część zgrupowania niezależną programowo i 
metodycznie. Obóz odbędzie się w lasach nadleśnictwa Łęgów (woj. świętokrzyskie - 
miejscowość Widełki/Korzenno). Wyjazd będzie organizowany zgodnie z założeniami 
wychowawczymi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, prowadzony metodyką harcerską, 
której będą podporządkowane wszystkie obozowe zajęcia i aktywności, tworzące atrakcyjną i 
ciekawą formę spędzania czasu. Obóz harcerski umożliwia rozwój wychowanków, zarówno 
kształcąc w nich samodzielność, jak i ucząc współpracy i zdrowej rywalizacji ze swoimi 
rówieśnikami w naturalnym otoczeniu przyrody. Jest on podsumowaniem całego roku pracy 
harcerskiej każdej z drużyn. 

_____________________________ 

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 

 

Umożliwienie realizacji obozu - 
stworzenia bezpiecznych możliwości 
noclegowych w warunkach leśnych  

Zrealizowanie założonego 
programu metodyczno-
wychowawczego harcerzy, 
kontynuacja pracy Drużyny 

zdjęcia 
faktura 
 

 

 

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

będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej od ponad 30 lat prowadzi działania wychowawcze dla 
dzieci i młodzieży. Instruktorzy harcerscy stanowiący kadrę obozu mają bardzo duże 
doświadczenie w organizacji kolonii, obozów, zlotów, biwaków i wyjazdów zimowych. Co roku 
w okresie wakacyjnymi organizowane są jeden lub kilka około 20- dniowych obozów oraz około 
14-dniowa kolonia zuchowa.  
By móc korzystać z doświadczenia kadry dołączamy się jako drużyna (podobóz) do całego 
zgromadzenia. Chcemy zyskać praktykę organizacyjną w zakresie obozów terenowych. Nasza 
drużyna ma doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych., obozu wędrownego, licznych 
biwaków i wyjazdów. W czasie wszystkich organizowanych wyjazdów współpracujemy z 
miejscową policją, strażą pożarną, nadleśnictwem, czasem także z lokalną społecznością. Nasze 
środowisko harcerskie ma również doświadczenie w współtworzeniu wydarzeń społecznych jak 
Rajd Bartka, Warsztaty Muzyczne, spotkania realizowane w ramach profilaktyki uzależnień.  

 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 
 

1. zakup namiotów wojskowych 
9000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000 9000 0 

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.  



 

 

 

Jerzy Gliwicki 
 

Data 17/05/2021 Marek Różycki  

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


