
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 Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Turystyki i krajoznawstwa

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 email, numer telefonu

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
56-300 Milicz
Kopernika 20
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000028932

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

Przemysław Walniczek tel.: 511-952-654 e-mail:
przemyslaw.walniczek@gmail.com

Generator eNGO Suma kontrolna: d326 d401 82fa f9f7 9728 4250 70ce c3e6 

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1) Strona 1 z 4



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kajakarskim szlakiem przez Dolinę Baryczy

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2020-09-18 Data

zakończenia 2020-10-31

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

Działanie projektowe jest programem związanym z upowszechnianiem i promowaniem walorów turystycznych terenu
Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (dalej: Dolina Baryczy) zlokalizowanego na obszarze województwa dolnośląskiego
skierowanym do dzieci i młodzieży, również z niepełnosprawnością, zamieszkujących na tym terenie. Program ma
charakter aktywizujący, którego podstawowym celem jest przybliżanie piękna i walorów krajobrazowo-turystycznych
zamieszkiwanego terenu przy jednoczesnym uświadamianiu, że korzystanie z tego przywileju wiąże się także z
obowiązkami, szczególnie utrzymania czystości poprzez wyrabianie nawyku nie pozostawiania śmieci i odpadów. W ten
sposób dzieci i młodzież w ramach Projektu powinny uzyskać praktyczną wiedzę, że nasza koegzystencja z przyrodą musi
odbywać się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, tzn. człowiek ma prawo do korzystania z walorów przyrody
zachowując wobec niej wszelkie wymagania dla zachowania jej walorów, szczególnie w kontekście zobowiązań wobec
następnych pokoleń. Istotnym aspektem jest także promocja walorów turystycznych naszego regionu, gdyż wielu
mieszkańców w myśl starego powiedzenia "Cudze chwalicie, swego nie znacie", nie jest świadoma atrakcji, które są
dostępne na wyciągnięcie ręki.
W ramach Projektu zamierza się zorganizować dwa spływy kajakowe jednodniowe rzeką Barycz w okolicach przystani
należących do Gminy Milicz. Program jest tak skonstruowany by dać lokalnej młodej społeczności niezbędną wiedzę
dotyczącą tego regionu oraz przybliżenia i wsparcia szlaków kajakowych istniejących na obszarze Doliny Baryczy. Projekt
ma przeciwdziałać bierności i marginalizacji społecznej oraz aktywizować lokalną młodzież i dzieci z jednoczesnym
promowaniem współdziałania z grupą dzieci, w tym z niepełnosprawnością zrzeszonych w ramach Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Podstawową zasadą jaka przyświeca organizatorom, to
połączenie zabawy i nauki i przekształcenie ich w pożyteczne działanie na rzecz rozwoju turystyki i ochrony przyrody.
Podstawową grupę beneficjentów Projektu stanowić będą grupy przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych z terenu
Milicza i okolic. Twórcy projektu zakładają ścisłą współpracę z lokalnymi mediami, tak by idee, które niesie projekt dotarły
do jak najszerszej liczby odbiorców. Temu służyć będzie również powstający na bieżąco fotoreportaż zamieszczony na
oficjalnej stronie internetowej MSPDiON. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Organizacja spływów kajakowych 2 spływy Fotorelacja, lista uczestników

Liczba osób biorących udział w
spływie średnio 10 osób Fotorelacja, lista uczestników

Rozpromowanie Doliny Baryczy jako
regionu przyjaznego dla osób
uprawiających kajakarstwo

średnio 3000 osób - odbiorców social
mediów statystyki z portali

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

Stowarzyszenie od 1993 roku zgodnie ze statutem zajmuje się ciągłą, kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom. Opieką obejmujemy dzieci, młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne z terenu
północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz województwa ościennego - wielkopolskiego.
Stowarzyszenie prowadzi:
1. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w strukturach, którego funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej (Ośrodek Wczesnej Interwencji, Pracownia Fizjoterapii)
2. Warsztat Terapii Zajęciowej
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3. Powiatowy Ośrodek Wsparcia
4. Mieszkanie Treningowe
5. bezpłatne dowozy do w/w placówek własnym transportem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
W minionym okresie MSPDiON realizowało wiele form specjalistycznej pomocy: 

w zakresie edukacyjnym: przedszkole specjalne, przedszkole integracyjne, realizacja obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki dla dzieci głęboko upośledzonych i dzieci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem upośledzenia,
w zakresie opieki: wsparcie rodzin, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, rozdawnictwo żywności,
w zakresie działalności kulturalno-turystycznej: organizacja wycieczek, integracyjne wyjazdy do teatru, kina, opery,
na koncerty, poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez integracyjnych,
ułatwienie dostępu do informacji dot. uprawnień osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie strony internetowej. 

Organizacja od 10 lat wspiera realizację działań w zakresie turystyki w rezerwacie Dolina Baryczy. Ważnym punktem
takiego działania jest powiedzenie "Cudze chwalicie swojego nie znacie". Pozwala to na wsparcie lokalnego rynku pracy,
promocje naszego regionu oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania fauny i flory naszej okolicy. 

Na potrzeby projektu wykorzystana zostanie nowoczesna, w pełni przystosowana do przewozu dzieci i osób
niepełnosprawnych baza transportowa MSPDiON (2 busy -19 osobowy i 9 osobowy) dzięki, którym przewóz osób z
niepełnosprawnością będzie bezpieczny. Poza tym podczas każdego działania samochód będzie służył do transportu
wyżywienia (w tym termosów, węgla etc.) i grilla. Wykorzystany zostanie także aparat fotograficzny niezbędny do
dokumentacji fotograficznej projektu oraz sprzęt biurowy w postaci drukarek i komputerów z niezbędnym
oprogramowaniem.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wynajem kajaków ( 10 kajaków x 55 zł x 2 spływy) 1 100,00 zł

2 Zakup materiałów grillowych i gospodarczych tj. węgiel, naczynia
jednorazowe, worki na śmieci, ręczniki papierowe - pakiet

100,00 zł

3 Zakup artykułów spożywczych, mięso (17,50 zł x 20 osób x 2 spływy) 700,00 zł

4 opiekunowie podczas spływu kajakowego (10 osób x 50 zł x 8 godzin x 2
spływy)

8 000,00 zł

5 Paliwo na spływ kajakowy (110 km x 0.10 norma x 4.50 zł za litr x 2 spływy) 99,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 999,00 zł 9 999,00 zł 0,00 zł

Generator eNGO Suma kontrolna: d326 d401 82fa f9f7 9728 4250 70ce c3e6 

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1) Strona 3 z 4



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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

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

Przypisy
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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