
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  

Burmistrz Ujazdu 

2. Rodzaj zadania publicznego1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 
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 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice 
Ul. Wiejska 34, Niezdrowice, 47-143 Ujazd, Polska  
KRS: 0000629713 
NIP: 7561817305 
REGON: 531940278 
Stowarzyszenie.niezdrowice@gmail.com 

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

Artur Kiowski, 501 308 533, kiowski@kiowski.pl  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego AKTYWNA GMINA 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

06.10.2022 Data  
zakończenia 

29.12.2022 

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

Sprawność ruchowa jest bardzo ważna w życiu codziennym. Mieszkańcy małych miast i wsi często mają 

ograniczony dostęp do zajęć poprawiających ich kondycję i sprawność ruchową wynikający z konieczności 

wyjazdu do większych ośrodków oraz wiążących się z tym kosztów. Dlatego Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 

Wsi Niezdrowice realizując swoje cele pragnie wyjść tym potrzebom naprzeciw i zaspokoić potrzeby 

mieszkańców organizując zajęcia rytmiczno-ruchowe. 

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych 

i seniorów. W ramach realizacji zadania powstaną dwie grupy: 

1. Grupa taneczna dla dzieci i młodzieży; 

2. Grupa Fitness dla dorosłych i seniorów. 

 
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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Zadanie realizowane będzie w okresie pomiędzy 06.10.2022, a 29.12.2022 r., zajęcia odbywać się będą raz w 

tygodniu, po godzinie dla każdej grupy (2 godziny tygodniowo). Podczas zadania zaplanowano trzy miesiące 

zajęć, czyli 26 godzin. Zajęcia będą prowadzone w Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowicach gdzie została 

przystosowana jedna z salek do tego celu. Zajęcia będą obejmowały rozgrzewki wstępne przed głównym 

treningiem praktycznym (specjalistyczne i ogólnorozwojowe) oraz rozciąganie - wszystko poprzez świetną 

zabawę. Podczas zajęć rytmiczno–ruchowych uczestnicy poprawią swoją kondycję, wzmocnią mięśnie, a to 

wszystko przy prostych krokach i porywającej muzyce.  

Na zajęcia może uczęszczać każdy niezależnie od wieku, gdyż ćwiczenia są ogólnorozwojowe, dobierane w wielu 

formach dostosowanych do kondycji, wieku i sprawności fizycznej. Podczas zajęć uczestnicy poprawią postawę 

ciała, podniosą swoją kondycję oraz odczują lepszą koordynację ruchową. Wszystkie elementy dostosowane 

będą do osób początkujących i średnio zaawansowanych. Efektami zajęć będzie m.in. zwiększenie wydolności 

organizmu czy osiągnięcie wewnętrznej równowagi (hormon szczęścia). Wszystkie zajęcia będą prowadzone 

przez wykwalifikowaną instruktorkę z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z każdą grupą 

wiekową.  

Grupą beneficjentów zadania będą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Ujazd. 

Zajęcia będą bezpłatne. Biorąc pod uwagę wpływ wielu niekorzystnych czynników na nasze zdrowie, znikomą 

aktywność fizyczną we wszystkich grupach wiekowych promowanie i organizowanie zajęć w tym zakresie jest 

bardzo ważne. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowe osoby dorosłe (w wieku 18 - 64 

lat) powinny podejmować wysiłek fizyczny umiarkowany, ok. 120 minut na tydzień. W ramach naszych zajęć 

zapewnimy 60 minut w tygodniu aktywności poprawiającej kondycję oraz sprawność uczestników. Ponadto 

zajęcia ruchowe odbywają się w grupach, co wpływa na integrację mieszkańców i wspiera rozwój życia 

społecznego, które w ostatnich latach zostało mocno nadszarpnięte.  

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie upowszechniania 

aktywnego sposobu życia oraz wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej i postawę ciała uczestników. Zajęcia 

odbywać się będą w Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowicach przy ulicy Wiejskiej 34. Jeżeli sytuacja 

epidemiologiczna wywołana koronawirusem uniemożliwi realizację zadania w proponowany sposób, to jest 

możliwość wykonania oferty w postaci online. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji Mieszkańców Gminy 

Ujazd, a także jest organizatorem zajęć skierowanych do naszej społeczności lokalnej.  

Miejsce realizacji Wiejski Dom Kultury w Niezdrowicach, ul. Wiejska 34, 47-143 Niezdrowice Gmina Ujazd. 

 

 

 

 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeprowadzenie 13 zajęć rytmiczno-
ruchowe dla dzieci i młodzieży 
 

Zwiększenie świadomości 
o potrzebach ruchu, 
poprawa koordynacji 
ruchowej 

Pozytywne efekty zajęć zaobserwowane 
zostaną w życiu codziennym 
uczestników, poprawa jakości życia 
poprzez lepszą koordynację ruchową, 
minimalizacja wad postawy. Dodatkowo 
budowanie więzi między ludzkiej, nauka 
współpracy i życia w grupie.  

Przeprowadzenie 13 zajęć rytmiczno-
ruchowe dla dorosłych i seniorów 
 

Zwiększenie świadomości 
o potrzebach ruchu, 
poprawa koordynacji 
ruchowej 

Pozytywne efekty zajęć zaobserwowane 
zostaną w życiu codziennym 
uczestników, poprawa jakości życia 
poprzez lepszą koordynację ruchową, 
minimalizacja wad postawy, ponadto 
poprawa kontaktów i wzmocnienie więzi 
międzyludzkich 

 

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

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice zostało zarejestrowane w 2016 roku i od tego czasu prężnie 
działa na terenie Gminy, skupiając swoje działania w dużej mierze na terenie Niezdrowic. Stowarzyszenie 
podejmuje wiele działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Niezdrowic, ale również 
okolicznych mieszkańców.  
Priorytetowymi działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie są wydarzenia mających na celu wspieranie 
ludzi w potrzebie jednym z ważniejszych i flagowych wydarzeń jest cykliczny Charytatywny Bieg Śladami Zeflika, 
którego głównym celem jest przeprowadzenie akcji charytatywnej dla osób potrzebujących jak również 
promocja aktywnego stylu życia i działania wolontariatu. Wszystkie działające na rzecz Stowarzyszenia osoby 
działają charytatywnie.  
Ponadto w ramach swojej działalności organizowane są wakacyjne warsztaty dla dzieci które mają na celu 
poszerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, o otaczającym nas środowisku, integrację 
mieszkańców, zajęcia taneczne i zajęcia fitness itp.  
W ramach swoich działań Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wielu specjalistów którzy chętnie prowadzą 

zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych do których skierowane są zajęcia.  

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynagrodzenie instruktora 
zajęć rytmiczno-ruchowych dla 
dzieci i młodzieży 
13 h x 150 zł 

1.950,00 1.950,00  

2. Wynagrodzenie instruktora 
zajęć rytmiczno-ruchowych dla 
dorosłych i seniorów  
13 h x 150 zł 

1.950,00 1.950,00  

3. Zakup sprzętu sportowego 1.100,00 1.100,00  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5.000,00 5.000,00  



 
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. 

 

 

Zastępca Prezesa - Artur Kiowski                                                  Data 15.09.2022 r. 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów)  
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