
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 

Prezydent Miasta Leszna 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego
1
) 

 

WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I 
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ŚWIADCZONEJ NA RZECZ 

MIESZKAŃCÓW LESZNA 

 

 

4. Tytuł zadania publicznego 

 

Paraolimpiada 

 

5. Termin realizacji zadania publicznego
2)
 

Data  
rozpoczęcia  

25.10.2016 
Data 
zakończenia 

10.11.2016 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

 nazwa: Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” 

forma prawna: stowarzyszenie  

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000070363 

adres:  64-100 Leszno, ul.: Łaziebna 14 

tel.: 65 520 38 80  faks: - 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, 
w tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

       Władysław Nowociński  

Tel. 691 748 224 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

 Impreza jednodniowa. Uczestniczą w niej uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych            

z Polski, Niemiec. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a zwycięzcy medale, puchary, koszulki. 

Zadanie realizować będą studenci, nauczyciele akademiccy PWSZ w Lesznie. Zapewniona opieka 

medyczna. Zawody prowadzą profesjonalnie przygotowani sędziowie. Uczestnicy otrzymują 

słodycze, napoje i gorący posiłek. 

Posiadamy 14-letnie doświadczenie w realizacji tego zadania. Paraolimpiada jest organizowana       

po raz czternasty. Celem paraolimpiady jest urzeczywistnienie prawa osób niepełnosprawnych        

do sportu, wypoczynku i aktywnej rekreacji. Program paraolimpiady zawiera cele poznawcze, 

kształcące, wychowawcze i rehabilitacyjno-rewalidacyjne. 

Miejscem realizacji zadania publicznego będzie Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna w Lesznie 

przy ulicy Jana Pawła II 10.  

W paraolimpiadzie uczestniczą osoby objęte programem „Już pływam” z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, słuchu; niesłyszące i słabosłyszące oraz somatyczną 

w strukturach sportu polskiego systemu edukacji narodowej i programu LSDN „Już Pływam”           

w wieku 13-20 i więcej lat. Uczestników będzie 200, w tym 150 zawodników. 

Organizowanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin sportu, rekreacji                  

i wypoczynku czasu wolnego jest niezbędne w celu zapobiegania patologii społecznej                   

oraz podniesienia poziomu realizacji zadania. Organizatorzy zadania pragną nie tylko zrealizować 

nakreślone cele poznawcze, kształcące i wychowawcze, ale także zaspokoić potrzeby kulinarne 

poprzez zabezpieczenie odpowiednich posiłków.   

__________________________ 

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. 

2)
 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 

 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

 Poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

 Poprawa samopoczucia 

 Poprawa komunikacji społecznej osób niepełnosprawnych  

 Propagowanie idei pływania jako dziedziny sportu i rekreacji 

 Poprawa stanu zdrowia 

 Integracja społeczna i komunikacyjna 

 Promowanie i popularyzowanie problematyki osób niepełnosprawnych 

 Promowanie piękna Leszna, współpracy z administracją publiczną PWSZ im. J. A. 

Komeńskiego w Lesznie 

 

 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji
3)
 

(zł) 

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących 

z innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego
4)
 

(zł) 

1. Wyżywienie, słodycze, napoje 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł 

2.  Obsługa sędziowska i medyczna   

20godz.x15zł 

300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł 

      

Koszty ogółem: 1 800,00 zł 1 500,00zł 300,00 zł 

 
 
 
 
Oświadczam(y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 

5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

 

 

 

   LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE 
 „DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM” 
                 ul. Łaziebna 14 
                 64-100 Leszno 
 

                                     
          PREZES                                   SKARBNIK 
 
Władysław Nowociński                   Maria Ławniczak 

 

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta)    

 

 

 

       Data 11 października 2016 r. 
                                                                                                                                       

     Załącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

____________________________________________________ 

3)
 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 

4)
 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

 


