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Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r (poz 2055)

Załącznik nr 1

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*/mepobieranie*" 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

Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego11 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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

Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa, 40-854 Katowice, ul. Gliwicka 76, NIP 634-179-11-06, regon 040086370, osobowość prawna, 
nr konta bankowego 56 1020 2313 0000 3502 0149 4475.

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

Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Osoba 
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs -  starszy inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Świąteczna niespodzianka dla osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem i 
samotnych

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 09.12.2022 Data 29.12.2022
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Wzorem lat ubiegłych pragniemy pochylić się nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi wiekiem, zwłaszcza samotnymi, 

które ze względu na swój stan fizyczny nie mogą samodzielnie wychodzić. Czas pandemii uniemożliwia nam jak co roku 

organizację spotkania wigilijnego dla w/w osób w naszych salkach katechetycznych. Mimo tych ograniczeń chcemy 

obdarować tą szczególną grupę parafian świątecznym upominkiem. Zakupione artykuły spożywcze przekażemy tym

11 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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



osobom tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Ponieważ grupą docelową są osoby niepełnosprawne i samotne, objęte 

opieką naszego parafialnego Zespołu Charytatywnego, zwykle nisko uposażone, przygotowane paczki zostaną im 

dostarczone do ich miejsc zamieszkania. Mamy nadzieję, że ten skromny upominek będzie dla nich miłą niespodzianką i 

sprawi, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą choć trochę radośniejsze. Wartość paczki będzie wynosiła 45 zł. 

Pragniemy przez ten gest wzmocnić ich świadomość przynależności do wspólnoty parafialnej oraz poczucie własnej 

wartości. Osoby bezpośrednio zaangażowane w zadanie podejmują się pracy przy organizacji wolontaryjnie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zakup paczek z art. spożywczymi (art. 
spożywcze + opakowanie)

100 paczek Lista osób, rachunki zakupu

Dostarczenie paczek
100% lista z potwierdzeniami odbioru

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

Parafia św. Józefa od wielu lat jest organizatorem spotkań świątecznych dla osób samotnych, starszych wiekiem i

niepełnosprawnych. Organizowane były również inne spotkania okolicznościowe, jak festyny, biesiady i bale 

charytatywne. Z uwagi na sytuację pandemii i związanych z nią ograniczeń nie chcemy pozostawić grupy docelowej bez 

naszego wsparcia w związku z tym wszystkie dotychczasowe działania w miarę możliwości pozostają jak dotychczas z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa tych osób, bądź następuje konieczna zmiana formy tych wydarzeń.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Artykuły spoż, do paczek świątecznych 
+ torby (reklamówki)

4500,00 -

2. Wolontariusze -  4 osoby 1000,00 -
3. -
4. -
5. -
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5500,00 4460,00 1040,00

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 Rejestrero-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.

........ K&. ........... Data .........................

........... l^rolMaszca;.... ^ ........
(podpis osoby upóWażnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA 
św. JÓZEFA 

ul. Gliwicka 76 
40-854 KATÓW ICE-ZAŁĘŹE 

tel.52 254 28 49


