
Załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 październ ika 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
URZĄD GMINY w Siennicy Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy woj. mawwieckie 

poszczególnych polach oraz w przypisach. "' Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedi ifp ostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranie* /Aief)ellieFaAie*". .2 2 8. 10. 2022 ~ * ł 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie ~ .ń, 
Nr ....................................... /J}!/. ... 

1. Organ administracji publicznej, do którego jest Wójt Gminy Siennica I adresowana oferta 
2. Rodzaj zadania publicznego 111 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

Turystyka i krajoznawstwo; 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, strona www, adres 
do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu ~ 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej 
numer KRS: 0000653066 
www.przyjacielesiennicy.pl 
Adres siedziby: Siennica, ul. Ogrodowa 28 
e-mail: s12zs@o12.12I, tel. 509 610 109 
2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień Sylwia Chądzyńska - wiceprezes zarządu 

dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, tel. 691 600 515 adres poczty elektronicznej) 
Izabela Czajka - skarbnik zarządu 
tel. 665 545 064 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Wspieranie lokalnej turystyki rowerowej poprzez 
opracowanie, wydruk i udostępnianie materiałów 
promujących rajdy rowerowe w gminie Siennica 

2. Termin realizacji zadania publicznego z1 Data 114.11.2022 I Data. . 112.12.2022 
rozpoczęcia za koncze rua 

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

Planowane zadanie polega na wspieraniu i promowaniu lokalnej turystyki rowerowej. Do 
realizacji tego zadania niezbędne jest opracowanie, przygotowanie do wydruku oraz 
wydrukowanie zestawu materiałów promujących rajdy rowerowe w gminie Siennica. W skład 
ww. zestawu wchodzą: 

1) ulotki opisujące trasę rowerową z Siennicy do Cegłowa oraz XVI-wieczny ołtarz Lazarusa 
w Cegłowie - jeden z najwybitniejszych zabytków rzeźbiarskich w naszej okolicy 

2) kalendarze na 2023 rok z logo „Siennica na rowerach" promujące rajdy rowerowe. 
Odbiorcami przygotowanych ulotek będą mieszkańcy gminy Siennica, uczniowie gminnych 
szkół oraz goście odwiedzający naszą gminę - wydrukowane ulotki będą dostarczone przez 
członków Stowarzyszenia do bibliotek szkolnych oraz gospodarstw agroturystycznych 

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. 



funkcjonujących w naszej gminie; będą również rozdawane w formie upominków uczestnikom 
rajdów rowerowych oraz podczas różnych lokalnych imprez, takich jak koncerty, festyny, itp. 
Kalendarze na 2023 rok zostaną wykorzystane jako upominki oraz nagrody w konkursach lub 
loteriach przeprowadzonych przez Stowarzyszenie. 

Celami za12lanowanego zadania s9: 
- informowanie lokalnej społeczności o walorach przyrodniczych, architektonicznych i 
historycznych w okolicach gminy Siennica, 
- zachęcanie mieszkańców gminy Siennica do aktywnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza 
do rekreacyjnej jazdy rowerem, 
- propagowanie i wspieranie lokalnej turystyki rowerowej poprzez wydrukowanie i rozdawanie 
ulotek o ciekawych miejscach w okolicach gminy Siennica, 
- zachęcanie do uczestnictwa w rajdach rowerowych o charakterze krajoznawczym, 
- propagowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 
Siennica, 
- integracja lokalnej społeczności w ramach uczestnictwa w rajdach rowerowych, 
- kształtowanie i rozwijanie aktywnej postawy obywatelskiej wśród mieszkańców gminy. 

Miejsce realizacji zadania: gmina Siennica. 

Odbiorcy zadania: zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Siennica, w tym dzieci, 
młodzieży i dorosłych rekreacyjnie jeżdżących rowerem, a także do uczniów gminnych szkół 
oraz gości odwiedzających gminę Siennica. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Nazwa rezultatu Planowany poziom Sposób monitorowania rezultatów / 

osiągnięcia rezultatów źródło informacji o osiągnięciu 
(wartość docelowa) wskaźnika 

Ilość wydrukowanych ulotek 1000 szt. Faktura z drukarni 

Ilość wydrukowanych kalendarzy 100 szt. Faktura z drukarni 

Promocja lokalnej turystyki rowerowej Rezultat miękki, trudny do 
oszacowania 

Promocja walorów przyrodniczych, Rezultat miękki, trudny do 
architektonicznych i historycznych w oszacowania 
okolicach gminy Siennica 

Zwiększenie wiedzy o ciekawych Rezultat miękki, trudny do 
miejscach i zabytkach kultury w oszacowania 
okolicach gminy Siennica u 
mieszkańców gminy i gości 
Zachęcenie mieszkańców gminy i gości Rezultat miękki, trudny do 
do aktywnego wypoczynku i oszacowania 
rekreacyjnej jazdy rowerem 

Wzrost aktywności społecznej i Rezultat miękki, trudny do 
integracji mieszkańców gminy poprzez oszacowania 
udział w rajdach rowerowych 



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

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej jest organizacją społeczną funkcjonującą od 
grudnia 2016 roku. Do statutowych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należą: 

• Systematyczne porządkowanie zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w 
Siennicy, 

• Organizowanie kwest na renowację zabytkowych nagrobków, 
• Organizowanie renowacji zabytkowych, historycznych nagrobków na cmentarzu 

parafialnym w Siennicy, 
• Organizacja koncertów pieśni patriotycznych, 
• Opracowanie tras rowerowych promujących walory przyrodniczo-historyczne terenu 

gminy Siennica, 
• Organizacja wycieczek i rajdów rowerowych, 
• Organizacja różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym, historycznym 

rekreacyjno-sportowym. 

Realizując swoje zadania statutowe Stowarzyszenie w 2017 roku zainicjowało akcję „Siennica 
na rowerach", polegająca na opracowywaniu i wydawaniu ulotek rowerowych promujących 
różne walory gminy Siennica, zawierających mapy i opisy proponowanych tras rowerowych 
oraz na organizowaniu rajdów rowerowych. Dotychczas Stowarzyszenie opracowało sześć 
tematycznych ulotek rowerowych: 
,,Dwory i pałace w gminie Siennica" 

,,Jednostki OSP w gminie Siennica" 
,,Miejsca pamięci narodowej w gminie Siennica" 
,, Atrakcje przyrodnicze w gminie Siennica" 
,,Przydrożne kaplice i kapliczki w gminie Siennica" 
,,Zabytki architektury w gminie Siennica". 
Zorganizowaliśmy też kilka rajdów rowerowych przebiegające wg tras opisanych w ww. 
ulotkach. 

Zasoby rzeczowe: w celu realizacji zadania niezbędna jest współpraca z drukarnią, gdzie 
zostaną opracowane profesjonalne projekty graficzne przygotowanych przez Stowarzyszenie 
materiałów promocyjnych i zlecony będzie wydruk tych materiałów. 

Zasoby osobowe: przygotowanie materiałów promocyjnych opiera się na społecznej pracy 
członków Stowarzyszenia. Praca własna członków Stowarzyszenia obejmuje: przygotowanie 
zawartości i opracowanie wzoru ulotki opisującej trasę rowerową z Siennicy do Cegłowa oraz 
opracowanie wzoru kalendarzy na 2023 rok. Wkład osobowy został oszacowany na kwotę 
1154,00 zł (30 godzin * stawka godzinowa 38,48 zł [przeciętna stawka godzinowa w li kwartale 
2022 na podstawie danych z GUS]}. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Projekt graficzny i wydruk kalendarzy na rok 2023 z logo 1600 1600 o 
akcji „Siennica na rowerach" 
Projekt graficzny i wydruk ulotek opisujących trasę 

2. rowerową z Siennicy do Cegłowa oraz ołtarz Lazarusa 600 600 o 
w Cegłowie 

3. Obsługa rachunku bankowego wyodrębnionego dla 
9 9 o 

dotacji 



Praca własna członków Stowarzyszenia: przygotowanie 

4. zawartości i opracowanie wzoru ulotki opisującej trasę 1154 o 1154 rowerową z Siennicy do Cegłowa oraz opracowanie 
wzoru kalendarzy na 2023 rok 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3363 2209 1154 

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* /-efereRti* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( jąj* z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych; 

4) oferent*/~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( jąj* z opłacaniem należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne; 

S) dane zawarte w części li 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. 

Wiceprezes Zarządu _ _ _ 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sie11111ck1eJ 

s~~ ..... ~i:u.,;;;:~ Data: 27-10-2022 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów 


