
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 DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

(rodzaj zadania publicznego2))

Bieszczady 2014 – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy
Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie.

Wzmacnianie kompetencji społecznych i promocja wolontariatu 
wśród dzieci i młodzieży.

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 28 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA 

PUBLICZNEGO1)
PRZEZ

Gminę Miasta Tarnowa
(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)

1. pełna nazwa ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema

2. forma prawna:4) stowarzyszenie x fundacja
kościelna osoba 
prawna

kościelna jednostka 
organizacyjna

spółdzielnia socjalna Inna …………………….

3. numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, w innym rejestrze lub 
ewidencji5)

0000273492 �

4. data wpisu, rejestracji lub 
utworzenia6) 5 luty 2007 r.�

5. NIP 

    REGON

676-234-15-99 

120415194 - 00097

6.adres: 

Miejscowość

Tarnów

Ulica ul. Konarskiego 17

dzielnica lub inna jednostka 

pomocnicza7)

Gmina Gmina Miasta Tarnowa

Powiat tarnowski

województwo małopolskie

kod pocztowy 33-100

Poczta Tarnów

7. tel.

    fax

    e-mail 

    http://

14 627 40 30

14 627 40 30

tarnow@zhp.pl

http://tarnow.zhp.pl/

8. numer rachunku bankowego

nazwa banku

56 8591 0007 0300 0296 3477 0006 

Krakowski Bank Spółdzielczy

9. nazwiska i imiona osób 
upoważnionych do reprezentowania 
oferenta/oferentów1)

a) hm. Jerzy Gacoń – komendant hufca
z
b) phm. Karolina Kaczmarczyk – skarbnik hufca, lub 
c) hm. Maksym Pękosz – zastępca komendanta, lub
d) pwd. Sebastian Wąs – zastępca komendanta, lub
e) pwd. Krystyna Michalczuk – członkini komendy

10. nazwa, adres i telefon kontaktowy 
jednostki bezpośrednio wykonującej 
zadanie, o którym mowa w ofercie9)

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
Hufiec Tarnów im. gen. Józefa Bema
ul. Konarskiego 17, 33-100 Tarnów



+48 14 627 40 30,
email: tarnow@zhp.pl
WWW: www.tarnow.pl

11. osoba upoważniona do składania 
wyjaśnień i uzupełnień dotyczących 
oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu 
kontaktowego)

hm. Jerzy Gacoń – komendant Hufca ZHP w Tarnowie
tel. 510 023 635
phm. Paweł Kozioł – komendant obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego
tel. 508 448 005

12. przedmiot działalności pożytku publicznego
a) działalność nieodpłatna pożytku 
publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, 
patriotycznym Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności, 
należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest 
organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych 
ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych 
obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie 
Harcerskim. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest 
wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru 
przez stawianie wyzwań. ZHP to nie tylko organizacja 
dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny 
kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera 
wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi 
wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, 
przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność 
i pokój.

Wychowanie w ZHP, mające prawie 100-letnią historię, 
opiera się na normach kulturowych i etycznych 
wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę 
szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w 
czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze 
(11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14–16 lat), 
wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat). W pracy 
wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują 
sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji 
wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, 
uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na 
pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Metoda 
ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, 
świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, 
pośredniością i wzajemnością oddziaływań. Zasady 
harcerskiego wychowania to:
służba – czynna, pozytywna postawa wobec świata i 
drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim; 
braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec 
innych; praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i 
doskonalenie własnej osobowości.

b) działalność odpłatna pożytku 
publicznego

1. Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną 
środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i 
specjalności.

2. Organizowanie przedsięwzięć związanych z 
działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu.



3. Organizowanie przedsięwzięć związanych z 
działalnością w zakresie kultury.

4. Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia.
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku 

w formach wyjazdowych i w miejscach zamieszkania 
dla członków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych.

6. Działalność na rzecz integracji europejskiej.
13. jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą
a) numer wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej 
Nie dotyczy

II. Informacje o sposobie reprezentowania oferentów wobec organu administracji publicznej 
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Organizatorem obozu szkoleniowo – wypoczynkowego pod namiotami jest kadra instruktorska Hufca 
ZHP Tarnów im. gen. J. Bema. Rekrutacja uczestników obozu została przeprowadzona w środowisku 
tarnowskich harcerzy, wśród drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych. Obóz skierowany jest do 
harcerzy starszych i wędrowników, młodzieży w wieku 13-19 lat, działających na terenie Hufca ZHP 
Tarnów. Obóz rozbity zostanie na stanicy harcerskiej w Woli Michowej w Bieszczadach i będzie trwał 
15 dni, od 2 do 16 sierpnia 2014 r. Na bazie harcerskiej w Woli Michowej znajdują się dwa pola 
namiotowe na maksymalnie 150 osób. Baza oferuje noclegi w namiotach typu NS. Na jej wyposażeniu 
znajdują się: kuchnia wraz z zapleczem - wyposażona wg wymogów SANEPID-u, stołówka 
mieszczącą jednorazowo ok. 100 osób, zaplecze medyczne - z izolatką, budynek sanitarny -
umywalnie i prysznice z ciepłą i zimną wodą, WC, miejsca ogniskowe. Właściciel bazy obozowej, 
zapewnia opiekę medyczną. Teren bazy jest ogrodzony.
Fabuła obozu oparta będzie na pierwszym obozie skautowym zorganizowanym przez lorda Roberta 
Baden-Powella na wyspie Brownsea. W czasie pobytu na obozie jego uczestnicy będą doskonalić 
swoje umiejętności z zakresu technik harcerskich, głównie: pionierki, terenoznawstwa i 
przyrodoznawstwa, sygnalizacji i szyfrów, samarytanki (pierwszej pomocy). Podczas obozu harcerze 
rozwijać będą również swoją sprawność fizyczną. Uczestnicy nabędą szereg kompetencji społecznych, 
takich jak np. umiejętność pracy zespołowej, umiejętność podejmowania decyzji oraz brania za nie 
odpowiedzialności, umiejętność rozwiązywania problemów, skutecznego komunikowania się z 
innymi. Zajęcia będą obejmowały także zakres artystyczny, gdzie harcerze będą mogli wykazać się 
umiejętnościami wokalnymi, aktorskimi i tanecznymi oraz poszerzyć swoja wiedzę i umiejętności w 
tym zakresie. 
Każdy uczestnik obozu podczas zajęć obozowych będzie realizował zadania na zdobywane aktualnie 
stopnie harcerskie. Podczas obozu uczestnik będzie mógł dokonywać konsultować z kadrą obozu swój 
indywidualny rozwój harcerski. Ponadto każdy harcerz będzie mógł podczas trwania całego obozu 
zdobywać sprawności harcerskie rozwijające indywidualne zdolności.
2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn 
oraz skutków
Zadanie realizowane jest dla harcerzy starszych i wędrowników Hufca ZHP w Tarnowie przy pomocy 
kadry instruktorskiej, która działa społecznie. Komenda Hufca ZHP w Tarnowie, również posiada 
skromne środki na swoją całoroczną działalność. Dlatego każde wsparcie pomaga nam w organizacji 
wyjazdowych form wypoczynku połączonego z zajęciami szkoleniowymi. 



Uczestnicy obozu pochodzą często z rodzin o niskim statusie materialnym, a Hufiec ZHP Tarnów 
działa jako organizacja Wyższej Użyteczności. Dlatego też dofinansowanie obozu harcerskiego, 
będzie służyć: zapewnieniu uczestnikom zdrowego letniego wypoczynku na łonie natury, połączenie 
go ze zdobywaniem pożytecznych umiejętności oraz wspomaganiem i kształtowaniem osobowości 
młodych ludzi. Współcześnie szkoła w niewystarczającym stopniu wyposaża uczniów w kompetencje 
społeczne, a także nie przekazuje im pozytywnych wzorców w takim zakresie, jak jest to pożądane. 
Dlatego też bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie nabywali te umiejętności oraz wzorce poza szkołą.
Dobrym miejscem do tego jest m.in. działalność w harcerstwie. Działalność całoroczna harcerzy 
pozwala im poprzez pracę wolontariacką, pracę w grupie, podnoszenie swoich kwalifikacji, 
zdobywanie stopni i sprawności nabywać szereg pożądanych umiejętności i postaw, a zatem niesie ze 
sobą walor wychowawczy. Obóz harcerski jest podsumowaniem całorocznej pracy harcerskiej, a 
ponadto spełnia dodatkowo rolę nagrody i formy docenienia harcerzy za trud całorocznej pracy. 
Wyjazd pozwoli wzmocnić motywację i zaangażowanie harcerzy, zachęci ich rówieśników do 
angażowania się w działalność harcerską, a także w działalność na rzecz innych osób, a zatem spełniał 
będzie również funkcję promocji wolontariatu, który nie jest w Polsce zbyt popularny.
Przekazane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie transportu uczestników obozu oraz kadry z 
Tarnowa na miejsce obozu do Woli Michowej zapewnienie transportu na jednodniową wycieczkę 
autokarową, na wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz na zapewnienie transportu z Woli 
Michowej po zakończeniu obozu do Tarnowa. Przekazane dofinansowanie przyczynią się znacząco do 
podniesienia poziomu wykonania zadania.
Przyczyny potrzeb i skutki ich realizacji: w Hufcu ZHP w Tarnowie od kilku lat brak było w okresie 
letnim obozu stałego pod namiotami dla harcerzy starszych i wędrowników. Organizacja obozu 
szkoleniowo – wypoczynkowego pozwoli dla tej grupy harcerzy na podsumowanie rocznej pracy 
harcerskiej w warunkach pozwalających na wypoczynek na łonie natury, a równocześnie w trakcie 
uczestnictwa w zajęciach obozowych pozwoli na podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności 
wykorzystania technik harcerskich zarówno w życiu obozowym jak i codziennym. Na skutek realizacji 
zadania harcerze starsi i wędrownicy staną się osobami bardziej odpowiedzialnymi w myśl punktów 
Prawa Harcerskiego m.in:
 Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 Harcerz postępuje po rycersku.
 Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
3. Opis grupy adresatów zadania publicznego
Adresatami zadania są harcerze starsi i wędrownicy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema
czyli młodzież w wieku 13 – 19 lat. Na obozie obecnych będzie 40 uczestników oraz 8 osób kadry.
Kadrę stanowią wykwalifikowani instruktorzy Hufca ZHP Tarnów.
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 zadania11)

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 dotacji11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Zakładane cele:
 zapewnienie uczestnikom obozu zdrowego letniego wypoczynku na łonie natury i połączenie go 

ze zdobywaniem pożytecznych umiejętności;



 utrwalenie i pogłębienie elementarnej wiedzy harcerskiej;
 nauczenie i utrwalenie zasad rzetelnej harcerskiej pracy;
 wyrobienie nawyków obowiązkowości i świadomej dyscypliny;
 wyrobienie umiejętności pracy nad sobą poprzez pracę z prawem harcerskim;
 wyrabianie dzielności, prawdomówności i poszanowania cudzego mienia;
 zdobywanie umiejętności podejmowania decyzji oraz brania za nią odpowiedzialności;
 zdobycie umiejętności życia i działania w grupie;
 zdobywanie umiejętności pracy zespołowej;
 zaszczepienie zasad dobrze pojętego współzawodnictwa;
 zdobywanie umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi;
 zbliżenie się do przyrody, stymulowanie chęci jej poznania i ochrony;
 wyrabianie tężyzny fizycznej i umiejętności czynnego wypoczynku poprzez zabawę, jako 

alternatywa dla uzależnień i przemocy;
 zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 edukacja międzykulturalna;
 promocja wolontariatu.

Planowane zadanie ma na celu wyrobienie u uczestników obozu cech prawdziwego harcerza: 
rzetelności, życzliwości, uczciwości, słowności, punktualności, wytrwałości, odwagi, ambicji, zdrowej 
rywalizacji, czyli cech ściśle związanych z Prawem Harcerskim.
7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Stanica Hufca ZHP Krosno
Wola Michowa 22
38-543 Komańcza
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Obóz Hufca ZHP Tarnów w Bieszczadach to 15 dniowy wyjazd szkoleniowo-wypoczynowy dla 
harcerzy w wieku 13-19 lat. Obóz będzie nawiązywał do pierwszego obozu skautowego, który odbył 
się w 1907 r. na wyspie Browsea. Głównym elementem programu będą techniki harcerskie. Harcerze 
nauczą się udzielać pierwszej pomocy, poruszać w terenie za pomocą azymutów, stawianaia 
obozowiska, bezpiecznego poruszania się po górach. Ponad to młodzież pozna miejscową kulturę, 
przyrodę, historię. Dodatkowo odbędą się dwie wycieczki tematyczne. Całość obozu będzie odbywać 
się w Woli Michowej. 
Dokumentacja obozu została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, 
poz. 67 ze zm.). Została ona złożona do Komendy Chorągwi Krakowskiej oraz Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty. Obie instytucje zatwierdziły przygotowaną dokumentację obozu. 

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 28 lipca do 30 września 2014 r.
Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania
publicznego14)

Terminy realizacji 
poszczególnych 

działań

Oferent lub inny podmiot 
odpowiedzialny za działanie w 

zakresie realizowanego
zadania publicznego

1. Zgłoszenie obozu.

2. Rekrutacja uczestników obozu

3. Przyjazd na miejsce obozowania. 
Rozstawienie obozowiska.

31.05.2014 r.

28.07.2014 r.

02.08.2014 r.

Wszystkie zadania będą 
realizowane przez komendę 

Hufca ZHP i wykwalifikowaną 
kadrę szkoleniową obozu 

szkoleniowo-wypoczynkowego.
─││─



4. Pionierka obozowa (budowa bramy, 
totemów, wartowni) 

5. Terenoznawstwo – nauka 
posługiwaniem się mapą, wyznaczanie 
azymutów.

6. Komunikacja w terenie, łączność.

7. Zajęcia linowe – budowa mostów, 
nauka podstawowych węzłów. Zajęcia 
teatralne.

8. Całodniowa wycieczka autokarowa.

9. Symbolika harcerska, historia ZHP, 
organizacje skautowe. 

10. Terenoznawstwo – praktyczne 
wykorzystanie wczesniej zdobytych 
umiejętności.

11. Olimpiada sportowa.

12. Samarytanka – zajęcia z pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

13. Budowanie szałasów, sztuka 
przetrwania w lesie.

14. Całodniowa wycieczka. Poznanie 
kultury Łemków.

15. Zajęcia linowe część II. Festiwal 
piosenki.

16. Sprawdzenie wiedzy zdobytej 
podczas obozu.

17. Złożenie obozu. Powrót do Tarnowa.

18. Rozliczenie zadania.

03.08.2014 r.

04.08.2014 r.

05.08.2014 r.

06.08.2014 r.

07.08.2014 r.

08.08.2014 r.

09.08.2014 r.

10.08.2014 r.

11.08.2014 r.

12.08.2014 r.

13.08.2014r.

14.08.2014 r.

15.08.2014 r.

16.08.2014 r. 

do 30.09.2014 r.

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─

─││─



10. zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultaty mocne:
 wyrobienie przez 40 uczestników obozu nawyków obowiązkowości, świadomej dyscypliny, 

pracy nad sobą zgodnie z prawem harcerskim, dzielności, prawdomówności, poszanowania 
cudzego mienia, podejmowania decyzji oraz brania za nie odpowiedzialności;

 nabycie przez 40 uczestników obozu kompetencji społecznych poprzez wyrobienie umiejętności 
życia i działania w grupie, umiejętności pracy zespołowej, umiejętności skutecznego 
komunikowania się z innymi;

 nabycie przez 40 uczestników obozu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 
 wyrobienie przez 40 uczestników obozu proprzyrodniczej postawy, nabycie wiedzy o systemie 

ochrony przyrody w Polsce, o formach ochrony przyrody oraz chronionych gatunkach roślin, 
zwierząt i grzybów;

 wyrobienie przez 40 uczestników obozu tężyzny fizycznej i umiejętności czynnego wypoczynku 
poprzez zabawę jako alternatywy dla uzależnień i przemocy;

 poznanie przez 40 uczestników obozu kultury Łemków.

Ponadto uczestnicy obozu: poznają harcerski styl życia w warunkach obozu stałego, który wymiernie 
wpływa na zdrowy styl życia, spędzą dużo czasu na świeżym powietrzu, poznając atrakcyjne i 
praktyczne możliwości organizacji wolnego czasu w warunkach górskich z wykorzystaniem bogactwa 
naturalnego oraz dorobku i historii tarnowskiego harcerstwa, podniosą swoje kwalifikacje harcerskie 
poprzez zdobywanie stopni i sprawności harcerskich. 

Rezultaty pozostałe:

 informacja o obozie zostanie rozpowszechniona wśród tarnowskiej młodzieży przez co wzrośnie 
zainteresowanie młodzieży niezrzeszonej możliwością wykorzystania wolnego czasu poprzez 
działalność w stowarzyszeniu wyższej użyteczności publicznej;

 wzrośnie motywacja do dalszej pracy społecznej młodych ludzi, którzy pracują na rzecz 
społeczeństwa Tarnowa w duchu wolontariatu.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp
.

Rodzaj kosztów16)

Il
oś
ć 

je
dn

os
te

k

K
os

zt
 je

dn
os

tk
ow

y 
(w

 z
ł)

R
od

za
j m

ia
ry

Koszt 
całkow
ity (w 

zł)

z tego z 
wniosko

wanej 
dotacji 
(w zł)

z tego z 
finansowych 
środków 

własnych, 
środków z 

innych 
źródeł, w tym 
wpłat i opłat 
adresatów 
zadania 

publicznego17

) (w zł)

Koszt do 
pokrycia z 

wkładu 
osobowego, 
w tym pracy 
społecznej 
członków i 
świadczeń 

wolontariusz
y (w zł)

I Koszty
merytoryczne18) po 
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Harcerstwa Polskiego19):
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wypoczynkowego
2) transport
(przewiezienie 
uczestników obozu z 
Tarnowa do Woli 
Michowej, wycieczka 
autokarowa do 
Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, 
przewiezienie 
uczestników obozu z 
Woli Michowej do 
Tarnowa)
3) ubezpieczenie
4) materiały programowe
5) nagrody
6) bilety wstępu do 
Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego
7) przeprowadzenie zajęć 
szkoleniowych 
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II Koszty obsługi20) zadania
publicznego, w tym 
koszty
administracyjne po 
stronie

0 0 0 0 0 0 0



III Inne koszty, w tym 
koszty
wyposażenia i promocji
po stronie 

0 0 0 0 0 0 0

IV Ogółem 37 
506

3 000 21 962 12 544

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1 Wnioskowana kwota dotacji 3 000 zł 8%

2 Środki finansowe własne17) ………. zł …….%

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

21 962 zł 58,56%

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) 21 962 zł 58,56%

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

…..…… zł ……..%

3.3 Pozostałe17) …..…… zł ……..%

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

12 544 zł 33,44%

5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4) 37 506 zł 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

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania dla 44 osób. 4 osoby kadry obozu 
nie ponoszą kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Kadra obozu –  8 osób – instruktorzy Hufca ZHP Tarnów:
phm Paweł Kozioł – komendant obozu
pwd. Anna Drabik – z-ca komendanta ds. programowych



phm. Karolina Kaczmarczyk – kwatermistrz
pwd. Michał Zawada – oboźny
pwd. Elżbieta Wrzos – wychowawca
pwd. Grzegorz Drwal – wychowawca
pwd. Wojciech Jakimiuk – wychowawca
pwd. Sebastian Wąs - wychowawca
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Wynajęta baza i sprzęt obozowy (namioty, łóżka polowe - kanadyjki, materace) od Hufca ZHP w 
Krośnie.
Sprzęt szkoleniowy – medyczny, wspinaczkowy, terenoznawczy.
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Rok 2008
1. Urząd Miasta Tarnowa – Zlot inaugurujący rok harcerski 2008-2009 chorągwi krakowskiej 
ZHP pod hasłem: Tarnowskim szlakiem Andrzeja Małkowskiego oraz Tarnów – pierwsze 
niepodległe. - 15.000 zł dotacji.
2. Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska – Biwak harcerzy z Dąbrowy Tarnowskiej podczas 
Akcji Letniej. - 3.000 zł dotacji.
Rok 2011
1. Urząd Miasta Tarnowa - „100-lecie Tarnowskiego Harcerstwa” – Krzewienie turystyki 
kolarskiej na ziemiach polskich. - 3.000 zł dotacji.
4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację 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 1 listopada 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 zobowiązań 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 oświadczeń woli w imieniu

                                                                                                              oferenta/oferentów1))

Data: 09 lipca 2014 r.

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)


