
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

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 Województwa Dolnośląskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Departament Kultury i Turystyki 
Wydział Turystyki 
ul. Walońska 3-5 

50-413 Wrocław 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Turystyka i krajoznawstwo 

 
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 

 

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze 
ul. Szkolna 1, 56-200 Góra 
forma prawna: fundacja 
KRS: 0000116200 
Telefon: 600 115 647 
e-mail: biuro@fundacja-machniewicza.p l 
www: www.fundacja-machniewicza.pl  
 
 

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

 

Arkadiusz Gortych  
tel. 536152436 
e-mail: arkadiuszgortych@gmail.com  
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego „Turyście nie przeszkadza pora roku” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

21 grudnia 2022 r. Data  
zakończenia 

31 grudnia 2022 r. 

 
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.  

mailto:biuro@fundacja-machniewicza.p
http://www.fundacja-machniewicza.pl/
mailto:arkadiuszgortych@gmail.com


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

Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu górowskiego w miejscowościach: Ślubów (gm. Góra), Wroniniec (gm. 

Niechlów), Jemielno (gm. Jemielno), Sądowel  (gm. Wąsosz) oraz na terenie gminy Góra – trasa turystyczno-przyrodnicza 

„Dziczek”, woj. dolnośląskie. 

Odbiorcami będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe – łączna liczba 120 osób. 

Działania realizowane w ramach zadania publicznego: 

- turystyka piesza i z kijkami nordic walking połączone z promocją atrakcji turystycznych regionu.  

W skład zadań wchodzić będą:  

1. turystyka piesza i nordic walking dla mieszkańców wsi Ślubów- poznawanie ciekawych miejsc w najbliższym otoczeniu 

wsi tj. tajemniczego grobowca, kapliczki wykonanej przez znanego rzeźbiarza P. Schulza, aleja platanowa, miejscowe 

legendy i ich umiejscowienie w krajobrazie itp. 

2. szkolenie w zakresie turystyki pieszej, rowerowej, cmentarnej – we wsi Wroniniec (2h); warsztaty - tworzenie 

turystycznej gry miejscowej, która będzie wykorzystana przez mieszkańców, ale także przez pensjonariuszy miejscowego 

Domu Pomocy Społecznej, czym chcemy ich także zachęcić do aktywności turystycznej (4 h).  

3. turystyka piesza i nordic walking w Jemielnie i okolicach - tajemnice ukryte w okolicznych lasach (kamienie, obeliski, 

grobowce); Jemielno – dawne uzdrowisko. 

4. turystyka piesza i nordic walking – Sądowel i Wierzowice Małe– dawna kasztelania ks. głogowskiego; królewska droga 

(aleja kasztanowa), podworski park; poznajemy piękno przyrody i miejsca związane z historią Ziemi Górowskiej i regionu 

Dolnego Śląska, wioska indiańska w Wierzowicach Małych. 

5. Góra i okolice – turystyka piesza i nordic walking – trasa leśna „Dziczek”, zalew w Ryczeniu. Jest to szlak turystyczno-

przyrodniczo-edukacyjny, który nabiera szczególnego uroku w porze zimowej. Można wtedy obserwować ptactwo, 

zwierzęta, okazy drzew iglastych, nie skrytych koronami drzew liściastych. Zalew w Ryczeniu na Baryczy natomiast to oaza 

różnego rodzaju ptactwa, dobrze widocznego w okresie zimowym. Organizacja ogniska podsumowującego realizację 

zadania publicznego. 

6. Promocja zadania publicznego i turystyki – wydanie 3 pieczątek turystycznych. Znajdą się one w Wieży Głogowskiej, 

Wieży Ciśnień i Pracowni Historii Ziemi Górowskiej, gdzie turyści są bardzo często. Będą służyły tym, którzy odwiedzają 

różne miejsca, zbierając przy tym pieczątki, lub widokówki z potwierdzeniem odwiedzonych miejsc. Dotychczas tego nie 

było, a turyści często o to pytają. Zakupione zostaną również krążki aluminiowe, które służyć będą do wybijania 

pamiątkowych monet, które są odwzorowaniem średniowiecznych kwartników i halerzy wybijanych niegdyś na Ziemi 

Górowskiej. Monety zawierają na jednej ze stron budynki charakterystyczne dla miasta a z drugiej wzór monety wybijanej 

w Górze w średniowieczu. Posiadamy w tym celu warsztat mincerza.  

Na zakończenie wypraw turystycznych w danej miejscowości odbędzie się spotkanie podsumowujące w miejscowej 

świetlicy, połączone z ewaluacją tego, czego doświadczyli turyści (mali i duzi). We wszystkich planowanych działaniach 

umożliwimy udział osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. osoby starsze, niepełnosprawne, itp. w ten sposób, że 

świetlice wiejskie, w których planowane są spotkania nie posiadają barier architektonicznych, wykorzystamy sprzęt 

nagłaśniający, a także tempo wycieczek z kijkami będzie dostosowane do możliwości ich uczestników. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

1 wycieczka – turystyka piesza i nordic 
walking – Ślubów i okolice 
 

25 uczestników 
(3h) 

lista obecności 

1 szkolenie z zakresu turystyki pieszej, 
rowerowej, cmentarnej itp. 

20 uczestników zajęć 
2 godz. zajęć 

lista obecności 

wykonanie miejscowej gry turystyczno-
terenowej - warsztaty 

4 godz. zajęć powstaną 2 gry terenowe 

 1 wycieczka - turystyka piesza i nordic    
 walking w Jemielnie i okolicach 

25 uczestników (3h) lista obecności 

        1 wycieczka – turystyka piesza i nordic 
  walking - Sądowel 

20 uczestników (3h) lista obecności 

1 rajd pieszy i z nordic walking – turystyka 
piesza trasa „Dziczek” 

30 uczestników (4 h) lista obecności 

4 spotkania w miejscowych świetlicach 
podsumowujące kolejne etapy realizacji 
zadania 

uczestnicy wymienieni wyżej 
(łącznie 90 osób) 

lista obecności 

1 ognisko na podsumowanie realizacji  
zadania publicznego 

30 uczestników lista obecności 

Wydanie 3 pieczątek turystycznych 3 szt. Faktura, pieczątki 

Zakup blaszek aluminiowych do 
wybijania monet 

1 zestaw faktura 

 

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

1. Fundacja już wcześniej realizowała projekt związany z turystyka i wykorzystaniem norgic walking. Był to projekt z 

funduszu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności zatytułowany „Quo vadis? - w stronę zabytków”. Zadanie zrealizowano, 

w ramach promocji została wydana publikacja. 

2. Fundacja jest członkiem Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Gminy Góra „Działamy wspólnie” utworzonego w 

ramach ROEFS Wrocław,. Co roku organizujemy Dzień Wolontariatu dla wolontariuszy młodszych i starszych, którzy są 

wtedy uhonorowani dyplomami i drobnymi upominkami. Średnio w każdej takiej uroczystości uczestniczy ok. 100 osób. 

3.Projekt pt. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA 

DZIAŁANIE:10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej PODDZIAŁANIE: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost kompetencji u uczennic i uczniów 

szkół gminy Góra z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt pt. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla 

uczniów szkół Gminy Góra realizowany w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019 na kwotę 798 889,72zł.  

4.Projekt „Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha”nr RPDS.10.01.01-02-0018/17 Realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014-2020 współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej. Celem projektu jest utworzenie nowych dodatkowych miejsc w przedszkolu dla dzieci 3,4 letnich/poprawa 

jakości procesu kształcenia w Przedszkolu objecie wsparciem działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji 



przedszkolnej. Projekt pt. „Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha” realizowany w okresie od 02.07.2018 

do 31.07.2019 na kwotę 494 674,58 zł. 

5.„Piknik obywatelski ”Celem realizacji zadania publicznego było podniesienie wiedzy i aktywności społeczeństwa poprzez 

organizację szeregu imprez środowiskowych, w tym „Pikniku strzeleckiego” dla ngo, VII Nocy Muzealnej, warsztatów 

genealogicznych, szkoleń dla ngo i młodzieży, Dnia Wolontariusza dla 200 uczestników bezpośrednich , a łącznie z osobami 

pośrednimi będzie to 600 osób ( zakładany poziom- 80%) , w okresie od 15 marca 2018 do 31 grudnia 2018 w powiecie 

górowskim. Dofinansowany- Zarząd Województwa Dolnośląskiego15.03.2018 - 31.XII.2018 na kwotę 15 840,00 

6.W 2018 r. była operatorem Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału podmiotów sfery publicznej i społecznej w zaspokajaniu potrzeb 

społeczeństwa poprzez organizację i prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która skutecznie 

wspierać będzie organizacje pozarządowe ora podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z terenu całego Dolnego Śląska w ich dążeniu do zaspokajania potrzeb i podnoszenia 

poziomu życia mieszkańców regionu w okresie od 02.01.2018 do 31 sierpnia 2018r. Na kwotę 323 860,00 zł. Cel osiągnięto. 

Dofinansowany -Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W tym samym roku Fundacja realizowała część II projektu DSDP w 

okresie od 1.09.2018 do 15.12.2018. Na kwotę 142 520,00zł. Złożono sprawozdanie z realizacji. Dofinansowany - Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. 

7. „Piknik obywatelski I, II, III”. Celem realizacji zadania publicznego było podniesienie wiedzy i aktywności w budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego, z włączeniem różnych grup społecznych poprzez organizację szeregu imprez 

środowiskowych, w tym „Pikniku strzeleckiego II” i szkoleń dla ngo, kolejnych Górowskich Nocy Muzealnej, warsztatów 

dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, wykładów dla GUTW, organizacji Dnia Wolontariusza – średnio od 100 do 300 

uczestników bezpośrednich, a łącznie z osobami pośrednimi będzie to 1000 osób.  Realizowano Pikniki w latach 2018, 

2019 i 2021. Dofinansowany- Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zakładane cele osiągnięto. 

ZASOBY OFERENTA 

Fundacja dysponuje wyspecjalizowaną kadrą (mistrzyni Polski w nordic walking, przewodnicy, księgowa, koordynatorzy 

realizacji zadań publicznych, wolontariusze). Dysponujemy ponadto zasobami rzeczowymi – prywatne samochody do 

przewozu sprzętu, fundacyjne komputery, drukarki, sprzęt biurowy, skanery itp. sprzęt. Mamy w administrowaniu 

budynek przekazany nam przez Starostwo Powiatowe w Górze od roku 2012. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynagrodzenie przewodnika / instruktora 
nordic walking 

4 000,00 4 000,00 
 

2. Wynagrodzenie osoby prowadzącej 
szkolenie w zakresie turystyki pieszej, 
rowerowej, cmentarnej 

1 000,00 1 000,00 

 

3. Poczęstunek na 4 spotkania w świetlicach 
wiejskich podsumowujące kolejne etapy 
realizacji zadania 

2 000,00 2 000,00 

 



4. Organizacja ogniska na podsumowanie 
realizacji zadania 

1 000,00 1 000,00 
 

5. Wydanie 3 pieczątek turystycznych,  
przedstawiające najbardziej  
charakterystyczne miejsca – tj. wieżę  
głogowską, wieżę ciśnień oraz często  
odwiedzaną przez turystów Pracownię  
Historii Ziemi Górowskiej. 

500,00 500,00 

 

6. Zakup blaszek aluminiowych do wybijania  
średniowiecznych monet pamiątkowych 

1 500,00 1 500,00 
 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00  

 
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. 

 

 
.................................................................                                                  Data 07.12.2022 r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
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