
 
 
                                                                
 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 

……………………………………………… 
Data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia organ administracji publicznej) 
 
 
 

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)  
 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),  
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, 

obejmującego organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem 
organizacji pozarządowych pn. „Radosne Święto” 

 (rodzaj zadania publicznego
2)

) 
 

 

RADOSNE ŚWIĘTO 
(tytuł zadania publicznego) 

 
 
 

w okresie od 22.04.2014 r. do 22.05.2014 r. 
 

W FORMIE 
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

1) 

 
PRZEZ 

 
Powiat Rawski 

(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Dane oferenta/oferentów1)3)  
 
Częśd I - Dane Oferentów 
 
1. Nazwa: Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
2. Forma prawna:4) Stowarzyszenie  
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji5): 0000337759 
4. Data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 2009-09-23 
5. Numer NIP: 8351586573 REGON: 100750844 
 
6. Dokładny adres 
Miejscowośd: Rawa Mazowiecka  
Ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Kościuszki 5  
Dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) n/d   
Województwo: łódzkie  
Powiat:8) rawski  
Gmina: Rawa Mazowiecka  
Kod pocztowy: 96-200 poczta: Rawa Mazowiecka  
 
7. Dane teleadresowe 
Telefon: (46) 814-36-25  
Fax: brak  
Adres e-mail: zwiniarska@znp.edu.pl  
WWW: http://rutw.pl/  
 
8. Nazwa Banku: 
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
numer rachunku bankowego: 
27929100010054226520000010 
 
9. Imiona i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1): 
Winiarska Zofia – Prezes Zarządu 
Jasnowska Elżbieta – Wiceprezes Zarządu 
 
10.Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o 
którym mowa w ofercie:9) 

Nazwa: n/d    
Adres: n/d   
Telefon: n/d   
 
11. Osoba upoważniona do składania wyjaśnieo i uzupełnieo dotyczących oferty : 
Imię i nazwisko: nr telefonu kontaktowego 
Zofia Winiarska 609-459-868 
 
12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 
 

a) działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego 
 
Zadaniem Rawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest: 
1. Prowadzenie form działalności zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla 
osób starszych, 



2. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, w tym niepełnosprawnych, 
3. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się, 
4. Działania społeczne, profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych, 
5. Szerzenie przyjaźni i szeroko pojętej współpracy pomiędzy miastami, regionami, paostwami. 
 
Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi dla swoich 
członków na terenie miasta Rawa Mazowiecka: 
1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin, 
2. Zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami, 
3. Lektoraty języków obcych, 
4. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, 
5. Sekcje i koła zainteresowao, 
6. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze, 
7. Samopomoc koleżeoską członków. 
b) działalnośd odpłatna pożytku publicznego 

Zadaniem Rawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest: 
1. Prowadzenie form działalności zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla 
osób starszych, 
2. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, w tym niepełnosprawnych, 
3. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się, 
4. Działania społeczne, profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych, 
5. Szerzenie przyjaźni i szeroko pojętej współpracy pomiędzy miastami, regionami, paostwami. 
 
Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi dla swoich 
członków na terenie miasta Rawa Mazowiecka: 
1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin, 
2. Zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami, 
3. Lektoraty języków obcych, 
4. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, 
5. Sekcje i koła zainteresowao, 
6. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze, 
7. Samopomoc koleżeoską członków. 

 
13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalnośd gospodarczą: 
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców -------------------------------------------- 
b) przedmiot działalności gospodarczej 

 
 
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnej10)  

nie dotyczy 

 

 
 
 
 

 
nie dotyczy 
 

  



 
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji  
 
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 
 

 
W celu spopularyzowania działao społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 
wśród około 700 mieszkaoców powiatu rawskiego, w dniu 03.05.2014 r., w godz. 14.30-20.00, co 
najmniej dwadzieścia organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu rawskiego, 
zorganizuje patriotyczną uroczystośd 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz 
towarzyszący jej III Festyn Rawskich Organizacji Pozarządowych. 
 

 
2. Opis potrzeb wskazujących na koniecznośd wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn 
oraz skutków  
 

PROBLEMEN NADRZĘDNYM, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja przedmiotowego 
projektu jest słaba kondycja organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawskiego. 
 
Na tym terenie liczba organizacji pozarządowych od kilku lat pozostaje niemal na tym samym, bardzo 
niskim poziomie. Liczbę ich można ustalid w sposób najbardziej miarodajny, poprzez porównanie 
danych fundacji i stowarzyszeo zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym. W roku 2009 
było takich organizacji 113, w 2010 – 117, w 2011 – 124, w 2012 – 129, zaś w 2013 - 137. Łącznie od 
2009 do 2013 r. liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu rawskiego wzrosła zaledwie o 
24. Największy przyrost odnotowano wśród stowarzyszeo. W kolejnych latach odnotowywany jest 
spadek nowo zarejestrowanych organizacji pozarządowych: 2013 r. – 4; 2012 r. 7; 2011 r. 5; 2010 r. – 
8. Skutkuje to stopniowym obniżaniem aktywności społecznej mieszkaoców powiatu rawskiego. 
 
Wykonana dla potrzeb przygotowania Strategii wspierania rozwoju społeczeostwa obywatelskiego na 
lata 2009 – 2015, analiza SWOT działających na terenie kraju organizacji pozarządowych, wykazała 
istnienie następujących słabych stron w zakresie pozarządowej aktywności obywatelskiej: 
- niewielka liczba i nie zawsze wysoka jakośd działania organizacji pozarządowych w stosunku do 
potencjału Polski 
- słaba kondycja finansowa – niski udział środków publicznych w budżetach organizacji 
- słabe zróżnicowanie wewnętrzne sektora 
- trudności z tworzeniem wspólnej reprezentacji pozarządowej 
- przypadki łamania przez organizacje standardów samoregulacyjnych i etycznych 
- niska kultura organizacyjna sektora przejawiająca się w braku planowania strategicznego sektora, 
braku wiedzy w kwestiach mających wpływ na jego funkcjonowanie np. finansowo-podatkowych 
oraz współpracy z wolontariuszami 
- kłopoty z budową nowoczesnej bazy członkowskiej 
- brak łatwego dostępu do usług infrastrukturalnych (doradztwo, szkolenia itp.). 
 
Działające na terenie powiatu rawskiego organizacje borykają się z podobnymi problemami, jak 
większośd organizacji w kraju. 
 
Przeprowadzony przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie 
Mazowieckiej, w latach 2011 – 2012 r. projekt pt. „Poznajmy się – Działajmy razem”, pozwolił na 
istotne wzmocnienie 30 organizacji, które wzięły w nim udział. Nie mniej jednak przeprowadzone w 
projekcie badania kondycji rawskich organizacji, które wzięły udział w projekcie, wskazują na znaczne 
problemy w ich działalności.  



 
W ocenie problematyki finansowania działalności badanych organizacji, najwięcej rawskich 
organizacji wskazuje na „brak przychodów” oraz przychody „poniżej 20 tys.”. Około 1/3 badanych 
organizacji nie wykazuje żadnych przychodów. Podobna ilośd deklaruje kwoty niewielkie w skali roku. 
Zaledwie 10-15 % informuje, o dochodach organizacji z kwotami, które mogą pozwolid na ich płynną 
działalnośd (deklarowane przychody o wysokości powyżej 50 tys. zł). Najczęstszymi jednak źródłami 
przychodów rawskich NGO, są składki członkowskie oraz źródła samorządowe.  
Prowadzenie działalności gospodarczej przez te organizacje należy do rzadkości. Tylko niewielka ich 
częśd decyduje się na prowadzenie działalności odpłatnej. 
Słabośd w dziedzinie finansowej potwierdza też fakt, że najwięcej rawskich organizacji prowadzi 
księgowośd przez swoich członków, co wskazuje na brak możliwości finansowych, które pozwoliłyby 
zapewnid zewnętrzną księgową/księgowego. 
 
W większości organizacje skupiają swoją działalnośd na stosunkowo małym terenie, jakim jest 
najbliższa okolica bądź gmina. Zaledwie 6 organizacji z 30 badanych, czyli 20 % wszystkich badanych 
deklaruje, że podejmuje działalnośd na terenie województwa bądź większym. 
 
Badane organizacje z reguły nie zatrudniają płatnych pracowników. Wśród badanych organizacji tylko 
siedem deklarowało zatrudnianie płatnych pracowników. 
Bardzo niepokojący jest fakt, że ponad 4/5 badanych organizacji nie korzysta z pomocy 
wolontariuszy, co może wskazywad na brak popularności społecznego działania wśród naszego 
społeczeostwa. Osoby, które mogą pomagad w pracy organizacji, albo nie wiedzą o ich działaniu, albo 
nie są przekonane o społecznej użyteczności takich działao. 
 
Z powyższego wynika PROBLEM BEZPOŚREDNI, na który poprzez projekt oddziaływad będzie 
wnioskodawca. Jest nim mała popularnośd działao społecznych wśród mieszkaoców powiatu 
rawskiego, która wyraża się m.in. niskim zainteresowaniem lokalnej społeczności działaniami 
miejscowych organizacji pozarządowych, związanym z podejmowaniem przez organizacje działao 
skierowanych do ograniczonego kręgu odbiorców oraz małej aktywności w promowaniu swoich 
działao. 
 
Bardzo optymistycznym wnioskiem z badao jest to, że większośd organizacji z terenu powiatu 
rawskiego powstało w wyniku faktycznej potrzeby działania społecznego ludzi, na rzecz realizacji z 
góry postawionych celów. Mimo niewielkiej liczebności członków części organizacji, potrafią one 
spełniad stawiane przed sobą zadawania. 
 
Rawskie organizacje pozarządowe zainicjowały w 2012 r. powstanie w powiecie rawskim, Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, która powołana została Uchwałą Nr 171/2012 Zarządu 
Powiatu Rawskiego, w dniu 10.07.2012 r. 
Celem Rady jest wypracowanie praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego. 
W ramach swoich kompetencji, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej, konsultując projekt Programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi, wnioskowała o włączenie do programu zadania finansowego, w postaci 
zorganizowania festynu rawskich organizacji pozarządowych, połączonego z uwiecznieniem 
uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
 
Kolejna – 223 – rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie 
nowoczesnej, spisanej ustawy zasadniczej, będzie doskonałym tłem dla zaakcentowania społecznych 
walorów działalności organizacji pozarządowych oraz wszelkich działao prospołecznych obywateli. 
 
Możliwośd wspólnego zorganizowania Święta Konstytucji 3-go Maja i Festynu Organizacji 



Pozarządowych, pozwoli organizacjom na zaprezentowanie swojego dorobku oraz popularyzowanie 
działalności społecznej wśród mieszkaoców powiatu rawskiego. 

 
3. Opis grup adresatów zadania publicznego 
 

 
Około 700 osobowa grupa mieszkaoców powiatu rawskiego, kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, 
wywodząca się z różnych środowisk, która dzięki projektowi uzyska możliwośd przypomnienia sobie 
ważnej dla historii naszego kraju rocznicy, poznania historycznych wydarzeo w nowym, 
interesującym ujęciu oraz poznania dotychczasowych dokonao i zakresu działania najbardziej 
aktywnych organizacji pozarządowych z terenu powiatu rawskiego. 
 

 
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 
publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia 
standardu realizacji zadania.11) 

 

 
nie dotyczy 
 

 
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na 
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które 
zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11) 

 

 
nie dotyczy 
 

 
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji  
 

 
Celem niniejszego projektu jest popularyzacja działao społecznych podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe, wśród około 700 mieszkaoców powiatu rawskiego, poprzez zorganizowanie w dniu 3-
go Maja 2014 r. patriotycznej uroczystości 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w trakcie 
III Festynu Rawskich Organizacji Pozarządowych. 
 

 
7. Miejsce realizacji zadania publicznego  
 

 
Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20, teren wokół Basenu „Aquarium”. 
 

 
8. Opis poszczególnych działao w zakresie realizacji zadania publicznego12)  
 

 
W celu zorganizowania uroczystości patriotycznej, przybliżenia 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja, połączonej z III Festynem Rawskich Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Rawski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaprosiło do partnerskiego działania wszystkie organizacje 
pozarządowe prowadzące działalnośd na terenie powiatu rawskiego. 



 
Z zaproszenia skorzystały dwadzieścia trzy organizacje i grupy nieformalne. Są to: 
1. Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej 
2. Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej 
3. Fundacja im. dr. E. Otto w Rawie Mazowieckiej 
4. Galeria Rękodzieła "Lawendówka" w Ossie 
5. Grupa muzyczna P. Danuty Dębskiej w Wilkowicach 
6. "Jabłkowa wioska" w Sadkowicach 
7. Klub Sportowy "Triathlon Rawa" w Rawie Mazowieckiej 
8. Koło Gospodyo Wiejskich w Chodnowie 
9. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej 
10. "Pomidorowa wioska" w Sierzchowach 
11. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie  „SZANSA” w Rawie Mazowieckiej 
12. Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki "Topory" w Rawie 

Mazowieckiej 
13. "Sochowa zagroda" w Sierzchowach 
14. Stowarzyszenie "ALBI ARTHEAMUS", Nowy Chodnów 
15. Stowarzyszenie "Fructus" w Starej Wsi 
16. Stowarzyszenie "Cymbarka" w Cielądzu 
17. Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej 
18. Towarzystwo Muzyczne im. I. Paderewskiego w Rawie Mazowieckiej 
19. Warsztaty Terapii Zajęciowej Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie 

Mazowieckiej 
20. Zespół muzyczny "Sierzchowianie" w Sierzchowach 
21. Zespół muzyczny "Marzenie" w Regnowie 
22. Zespół muzyczny "Kumple" w Rawie Mazowieckiej 
23. SHK "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego w Rawie Mazowieckiej 
W działania te zdecydowały się włączyd Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, ZGO „Aquarium” Sp z 
o.o. w Rawie Mazowieckiej, Gimnazja Publiczne nr 1 i nr 2 w Rawie Mazowieckiej oraz Komenda 
Powiatowa Paostwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Poszczególne organizacje zaproponowały działania, których wykonania mogą się podjąd w ramach 
przygotowywanej imprezy. Ustalono, że impreza plenerowa, o charakterze festynu rodzinnego, 
powinna odbyd się w dniu 03.05.2014 r., w godz. 14.30 – 20.00., co skorelowane jest z rocznicowymi 
przedsięwzięciami podejmowanymi przez inne podmioty na terenie powiatu rawskiego. 
 
Wspólnie wypracowano następujący program imprezy: 
PROGRAM "RADOSNEGO ŚWIĘTA" - FESTYNU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU 
RAWSKIEGO 
- 14.30-14.45 (00:00:15) - Otwarcie uroczystości i informacja o konkursach Komendy Powiatowej 
Paostwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 
- 14.45-15.15 (00:00:30) - Występ patriotyczny – Gimnazjum nr 1 i Fundacja im. dr. E. Otto w Rawie 
Mazowieckiej 
- 15.15-15.30 (00:00:15) - Spektakl przygotowany przez Stowarzyszenie "ALBI ARTHEAMUS" 
- 15.30-15.45 (00:00:15) - Koncert zespołu muzycznego Stowarzyszenia "Cymbarka" w Cielądzu 
- 15.45-16.00 (00:00:15) - Koncert Towarzystwa Muzycznego im. I. Paderewskiego 
- 16.00-16.20 (00:00:20) - Koncert zespołu muzycznego "Marzenie" w Regnowie 
- 16.20-16.50 (00:00:30) - Otwarcie Skateparku oraz pokaz TRIAL 
- 16.50-17.10 (00:00:20) - Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom "Biegu Konstytucji" 
- 17.10-17.30 (00:00:20) - "Suita Łowicka" przygotowana przez grupę muzyczną P. Danuty Dębskiej 
- 17.30-17.40 (00:00:10) - Program profilaktyczny Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej 
- 17.40-17.55 (00:00:15) - Koncert w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej 



- 17.55-18.05 (00:00:10) - Koncert zespołu muzycznego "Sierzchowianie" 
- 18.05-18.25 (00:00:20) - Koncert zespołu muzycznego "MAWIKARO" ze Stowarzyszenia "Cymbarka" 
w Cielądzu 
- 18.25-18.35 (00:00:10) - Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom Zawodów Strzeleckich o Puchar 
Starosty Rawskiego 
- 18.35-18.45 (00:00:10) - Program profilaktyczny Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej 
- 18.45-18.55 (00:00:10) - Pokaz TRIAL 
- 18.55-20.00 (00:01:05) - Koncert Zespołu "Kumple" 
- 20.00 - Zakooczenie imprezy 
Łączny czas imprezy – 5 godz. 30 minut. 
 
Równolegle z przedstawionym programem uroczystości, zostaną zorganizowane dwie imprezy 
sportowe, których finał i wręczenie nagród, przedstawiono w programie imprezy. 
 
Pierwszą z towarzyszących Festynowi imprez sportowych będzie „Bieg Konstytucji 3-go Maja o 
Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej”, który zorganizuje Klub Sportowy "Triathlon" w Rawie 
Mazowieckiej. Będzie to bieg uliczny, na dystansie 3 km, w kategorii „Open”. Będą mogli wziąd w nim 
udział wszystkie osoby, które się zgłoszą. Szacuje się, że w biegu będzie mogło wziąd udział około 150 
uczestników. Zaproszeni w sposób szczególny zostaną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu rawskiego. Opracowany zostanie odrębny Regulamin Biegu. Wyłoniony zostanie zespół 
sędziowski, w skład którego wejdą przedstawiciele Klubu Sportowego "Triathlon". Główną nagrodą 
Biegu stanowił będzie Puchar Starosty Rawskiego. Pierwszych 150 zarejestrowanych uczestników 
biegu otrzyma pamiątkowe, okazjonalne medale. 
 
Drugą imprezą sportową będą otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Rawskiego. Imprezę tą 
przygotuje i przeprowadzi Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Rawie Mazowieckiej. Osoby, które 
zajmą trzy pierwsze miejsca, otrzymają puchary, wręczone zostaną też dyplomy dla osób zajmujących 
dalsze miejsca w zawodach. 
 
W trakcie imprezy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu 
Europejskiego – Hufiec Rawski w Rawie Mazowieckiej, przeprowadzi cykl gier i konkursów dla dzieci. 
 
Jednocześnie, w godz. 14.00.-18.30., na terenie wokół Basenu „Aquarium” w Rawie Mazowieckiej, 
zorganizowane będą stoiska poszczególnych grup i organizacji, biorących udział w przygotowaniu 
imprezy. Będą to stoiska prezentujące owoce, warzywa i produkty regionalne, które przygotują: 
1. Galeria Rękodzieła "Lawendówka" w Ossie 
2. "Jabłkowa wioska" w Sadkowicach 
3. Koło Gospodyo Wiejskich w Chodnowie 
4. "Pomidorowa wioska" w Sierzchowach 
5. "Sochowa zagroda" w Sierzchowach 
6. Stowarzyszenie "Cymbarka" w Cielądzu 
7. Stowarzyszenie "Fructus" w Starej Wsi 

Pozostałe organizacje: 
8. Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej 
9. Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej 
10. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie  „SZANSA” w Rawie Mazowieckiej 
11. Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki "Topory" w Rawie 

Mazowieckiej 
12. Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej 
13. Warsztaty Terapii Zajęciowej Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie 

Mazowieckiej 
zaprezentują swój dorobek. 



 
Zaplanowane w projekcie przedsięwzięcia generowały będą wymienione niżej koszty: 

 zakupu medali dla uczestników Biegu Konstytucji, 

 zakupu akcesoriów do przeprowadzenia Turnieju Strzeleckiego (tarcze, śrut, itp.), 

 zakupu słodyczy dla dzieci biorących udział w imprezie, 

 zakupu produktów na stoiska organizacji oraz transport produktów i instrumentów muzycznych, 

 wynagrodzenie dla muzyków grup, które takimi nie dysponują. 
 
W celu zapewnienia właściwej promocji imprezy i biorących w niej udział organizacji, konieczne jest 
zakupienie 100 szt. plakatów promujących wydarzenie oraz ubezpieczenia NNW uczestników 
imprezy. 
 

 
9. Harmonogram13)  
 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 22.04.2014 r. do 22.05.2014 r. 

Poszczególne działania w zakresie 
realizowanego zadania 

publicznego14) 

Terminy realizacji 
poszczególnych 

działao 

Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny 
za działanie w zakresie realizowanego 

zadania publicznego 

Zadanie 1: Przygotowanie i 
przeprowadzenie Biegu Konstytucji. 

22.04.2014 r. –
03.05.2014 r. 

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Zadanie 2: Przygotowanie i 
przeprowadzenie Turnieju 
Strzeleckiego. 

22.04.2014 r. – 
03.05.2014 r. 

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Zadanie 3: Zorganizowanie 
programu artystycznego i pikniku 
historycznego. 

22.04.2014 r. – 
03.05.2014 r. 

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Zadanie 4: Wykonanie płatności i 
rozliczenie imprezy 

22.04.2014 r. – 
22.05.2014 r. 

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

 
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)  

 

 
W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

 
1. Przeprowadzenie w dniu 03.05.2014 r. w Rawie Mazowieckiej, jednego biegu ulicznego na 

dystansie 3 km – „Biegu Konstytucji 3-go Maja o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej” – w 
którym weźmie udział co najmniej 150 uczestników. 
 

2. Przeprowadzenie w dniu 03.05.2014 r. w Rawie Mazowieckiej, jednych zawodów w 
strzelectwie z karabinka pneumatycznego – „Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty 
Rawskiego”. 
 

3. Przeprowadzenie w dniu 03.05.2014 r., w godz. 14.30.-20.00., w Rawie Mazowieckiej, pikniku 
historycznego składającego się z cyklu imprez o charakterze artystyczno – muzycznym oraz 
co najmniej 13 stoisk promocyjnych organizacji pozarządowych, dostępnych dla nie 
ograniczonego kręgu uczestników. 

 

 
 



 
 
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 
 
Lp. Rodzaj kosztów16) Iloś

d 
jed
nos
tek 

Koszt 
jednostk
owy (w 
zł) 

Ro
dza
j 
mia
ry 

Koszt 
całkowit
y (w zł) 

z tego 
do 
pokrycia 
z 
wniosko
wanej 
dotacji 
(w zł) 

z tego z 
finansowy
ch 
środków 
własnych, 
środków z 
innych 
źródeł , w 
tym wpłat 
i opłat 
adresatów 
zadania 
publiczneg
o

17)
 (w zł) 

Koszt do 
pokrycia z 
wkładu 
osoboweg
o, w tym 
pracy 
społecznej 
członków i 
świadczeo 
wolontariu
szy (w zł) 

I Koszty merytoryczne
18)

 po stronie 
Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej 

      3 350,00 3 350,00 0,00 0,00 

1 Koszt zakupu medali dla uczestników 
Biegu Konstytucji (rachunek/faktura 
VAT) 

150 5,00 szt. 750,00 750,00 0,00 0,00 

2 Koszt zakupu akcesoriów do Turnieju 
Strzeleckiego: tarcze, śrut, itp. 
(rachunek/faktura VAT) 

1 150,00 zes
taw 

150,00 150,00 0,00 0,00 

3 Koszt zakupu produktów na stoiska 
organizacji i transportu instrumentów 
oraz produktów na stoiska 
(rachunek/faktura VAT) 

1 1 400,00 zes
taw 

1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 

4 Honorarium dla występujących 
zespołów (umowa cywilno prawna + 
rachunek) 

2 250,00 usł
uga 

500,00 500,00 0,00 0,00 

5 Koszt zakupu słodyczy dla dzieci 
występujących i goszczących na imprezie 
(rachunek/faktura VAT) 

1 250,00 zes
taw 

250,00 250,00 0,00 0,00 

6 Koszt zakupu ubezpieczenia NNW 
uczestników imprezy (rachunek/faktura 
VAT) 

1 250,00 zes
taw 

250,00 250,00 0,00 0,00 

II Koszty obsługi
20)

 zadania publicznego, w 
tym koszty administracyjne po stronie 
Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej 

      0,00 0,00 0,00 0,00 

    0 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i 
promocji po stronie Stowarzyszenia 
Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Rawie Mazowieckiej 

      150,00 150,00 0,00 0,00 

1 Koszt zakupu plakatów promujących 
wydarzenie (rachunek/faktura VAT) 

100 2,00 szt. 200,00 200,00 0,00 0,00 

IV Ogółem:       3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 

 
 



2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 
 

1 Wnioskowana kwota dotacji 3 500,00 100,00 

2 Środki finansowe własne17) 0,00 0,00 

3 Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki 
finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) 

0,00 0,00 

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) 0,00 0,00 

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w 
szczególności: dotacje 

0,00 0,00 

3.3 pozostałe17) 0,00 0,00 

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 
społeczna członków)  

0,00 0,00 

5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4) 3 500,00 100% 

 
 
3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21) 

 

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych 

Kwota 
środków 

(w zł) 

Informacja o tym, czy wniosek 
(oferta) 

o przyznanie środków został (-a) 
rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy 

też nie został(-a) jeszcze 
rozpatrzony(-a) 

Termin rozpatrzenia  – 
w przypadku wniosków 

(ofert) 
nierozpatrzonych do 

czasu złożenia 
niniejszej oferty 

nie dotyczy  TAK/NIE1)  

 
Uwagi, które mogą mied znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
 
Całośd faktycznych kosztów związanych z organizacją Festynu będącego przedmiotem niniejszego 
projektu będzie znacznie wyższa, niż przedstawiona w wyżej przedstawionym budżecie. Budżet 
obejmuje jedynie koszty, o sfinansowanie których zwracamy się do Powiatu Rawskiego. 
W kosztorysie projektu wymieniono jedynie koszty zakupów dóbr i usług, które nie mogą byd 
sfinansowane z finansowych środków własnych organizacji biorących udział w Festynie, ze względu 
na szczupłośd budżetów tych organizacji.  
 
Kosztorys nie obejmuje nakładów, jakie poniesione zostaną przez: 

 Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej (m.in. koszt zakupu pucharów i nagród dla zwycięzców 
„Biegu Konstytucji 3-go Maja o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej” – około 700 zł), 

 ZGO „Aquarium” Sp z o.o. w Rawie Mazowieckiej, 

 Gimnazja Publiczne nr 1 i nr 2 w Rawie Mazowieckiej, 

 Komendę Powiatową Paostwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 
Kosztów tych nie wymieniono w budżecie projektu, ponieważ będą one ponoszone bezpośrednio 
przez ww. podmioty, bez wykorzystania trybu zlecania zadao publicznych dla organizacji 
pozarządowych. 
 
Nade wszystko jednak, kosztorys projektu nie obejmuje kosztów pracy członków i wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, które włączyły się w zorganizowanie Festynu oraz zużytych w związku z 
tym materiałów (paliwo do samochodów, energia elektryczna i gaz do przygotowania produktów do 
degustacji), itp. 
Dla przedstawienia koszty pracy członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych, przyjąd można, że w każdej z organizacji (23 organizacje), do realizacji zadania 



zaangażowanych będzie średnio po 3 członków lub wolontariuszy (co jest wartością niejednokrotnie 
bardzo zaniżoną, szczególnie w przypadku zespołów muzycznych), którzy przepracują w ramach 
przygotowania i przeprowadzenia festynu po 5 godz. Pracy (również wartośd istotnie zaniżona, biorąc 
pod uwagę czas, jaki poświęcid należy na próby występów i spektakli oraz przygotowanie potraw). 
Wówczas uzyskana zostanie ilośd co najmniej 330 os/godz. pracy.  
Do wyceny wartości tej pracy przyjąd można wartośd jednej osobo – godziny, na poziomie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Z ogłoszenia Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. wynika, że wartośd ta w styczniu 2014 r. 
wyniosła 3805,28 zł. Przyjmując, że stanowi to wynagrodzenia za 168 godz. w miesiącu, koszt jednej 
os/godz. pracy wynosił będzie 22,65 zł. 
Wobec powyższego wartośd pracy członków i wolontariuszy, zaangażowanych w organizację Festynu, 
będzie wynosiła co najmniej 7.474,50 zł. 
Dla ułatwienia rozliczenia projektu odstąpiono od wykazania w ofercie szczegółowych wartości 
wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych, które wezmą udział w 
realizacji zadania, na rzecz jedynie szacunkowego przedstawienia tego aspektu wykonania zadania 
publicznego. 
 
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 
 
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)  

 

W ramach projektu działania merytoryczne będą wykonywali członkowie Stowarzyszenia 
Wnioskodawcy oraz organizacji i grup nieformalnych biorących udział w przygotowaniu imprezy. 
Wszelkie działania realizowane w projekcie wykonywane będą społecznie, bez obciążania budżetu 
projektu. 
 

 
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)  

 

 
Stowarzyszenie Wnioskodawcy na rzecz projektu wykorzystywało będzie posiadany komputer i 
drukarka laserowa. Biuro Projektu zlokalizowane będzie w pomieszczeniach aktualnie 
udostępnionych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Powiatowy i wykorzystywanych 
na siedzibę Stowarzyszenia. 
 

 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadao publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 
które z tych zadao realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 
 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięd dofinansowanych środkami 
publicznymi, które zdobył m.in. w trakcie realizacji następujących projektów: 
 
1. Języki obce dla rawskich studentów III wieku (POKL 6.3) 
- cel projektu: podniesienie kwalifikacji z zakresu znajomości języka angielskiego i niemieckiego u 60 
nieaktywnych zawodowo osób z powiatu rawskiego w wieku 45-64 lata – został w pełni osiągnięty 
- czas: 09.2010-06.2011 
- odbiorcy: 60 nieaktywnych zawodowo osób 45+ z powiatu rawskiego 
- wartośd: 49.300 zł 
 
2. Języki obce dla rawskich studentów III wieku (POKL 9.5) 



- cel, czas, odbiorcy: j.w. 
- wartośd: 47.550 zł 
 
3. Informatyka dla rawskich studentów III wieku 
- cel projektu: podniesienie kwalifikacji z zakresu podstawowej obsługi komputera i urządzeo 
peryferyjnych u 60 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 45-64 lata – został w pełni osiągnięty 
- czas: 09.2010-06.2011 
- odbiorcy: 60 nieaktywnych zawodowo osób 45+ z powiatu rawskiego 
- wartośd: 49.970 zł 
 
4. Zajęcia sportowe dla rawskich studentów III wieku 
- cel projektu: podniesienie sprawności fizycznej u 50 nieaktywnych zawodowo osób z powiatu 
rawskiego w wieku 45-64 lata 
- czas: 09.2010-06.2011 
- odbiorcy: 50 nieaktywnych zawodowo osób 45+ z powiatu rawskiego 
- wartośd: 49.575 zł 
Wszystkie projekty zostały rozliczone terminowo i kompleksowo pod względem finansowym. 
Zakładane cele zostały osiągnięte. 
 
5. Aktywni Studenci Rawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- cel projektu: aktywizacja fizyczna i społeczna 60 osób starszych, w wieku powyżej 60 roku życia, 
zamieszkałych na terenie powiatu rawskiego 
- czas: 01.10.2013-30.06.2013 r. 
- wartośd: 34.446 zł w 2012 r. i 33.646 zł w 2013 r. 
Częśd projektu przewidziana do zrealizowania w 2012 r., została rozliczona terminowo i 
kompleksowo pod względem finansowym i rzeczowym. 
 

 
4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecad realizację zadania publicznego w trybie, o 
którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
 

Wnioskodawca nie planuje zlecania zadania publicznego w trybie o którym mowa w art. 16 ust. 7 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

 
Oświadczam (-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta/oferentów1); 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania; 
3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 22.05.2014 r.; 
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 
osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 
5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności 
z tytułu zobowiązao podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1); 
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 
ewidencją1); 
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     
i  faktycznym. 



………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 
 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeo woli 

w imieniu oferenta/oferentów
1) 

 
Data: 2014.04.09 

Załączniki: 
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24) 

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) 
 
Poświadczenie złożenia oferty25) 

 
 
 
 
 

Adnotacje urzędowe25)  

 
 
 
 
 

 
1) Niepotrzebne skreślid. 
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadao publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają 
właściwe pola. 
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki 
organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i 
fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, 
ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyd odpowiednią formę lub wpisad inną. 
5) Podad nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnid 
jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byd realizowane w obrębie danej jednostki. 
8) Nie wypełniad w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy 
wypełnid jeśli zadanie ma byd realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 
10) Należy określid czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też 
inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 
11) Wypełnid tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 



12) Opis musi byd spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy 
wskazad dokładny podział działao w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi 
ofertę wspólną.  
13) W harmonogramie należy podad terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych działao oraz 
liczbowe określenie skali działao planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar 
adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeo udzielanych tygodniowo, 
miesięcznie, liczba adresatów).  
14) Opis zgodny z kosztorysem. 
15) Należy opisad zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu 

realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne 
skutki. 
16) Należy uwzględnid wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, 
wynagrodzeo. 
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.  

18) Należy wpisad koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego. 
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 
20) Należy wpisad koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    
z wykonywaniem działao o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą 
finansową     i prawną projektu. 
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 
ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania 
realizacji zadania publicznego. 
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkowad zasoby 
kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkowad zasoby 

rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 
24) Odpis musi byd zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy 
został wydany. 
25) Wypełnia organ administracji publicznej. 

 


