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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

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

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Chorzel, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000314818, Kod pocztowy: 06-330, Poczta: Chorzele, Miejscowość: Chorzele, Ulica: Kościelna,
Numer posesji: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina: Chorzele, Strona www:
www.tpch-chorzele.pl, Adres e-mail: towpch@wp.pl, Numer telefonu: 605275595,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Michał Wiśnicki
 
Adres e-mail: towpch@wp.pl Telefon: 605275595

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pomoc rodzinom ukraińskim osiadłym w mieście Chorzele

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.08.2022 Data
zakończenia

31.10.2022

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

Celem zadania jest ułatwienie przetrwania okresu zimowego rodzinie ukraińskiej złożonej z 11 osób,
które znalazły się w Chorzelach na początku marca tego roku i deklarują chęć pozostania w naszej
miejscowości do końca trwania okresu wojennego. W skład rodziny wchodzi licząca ponad 60 lat
matka, trzy dorosłe córki wraz ze swoimi dziećmi (łącznie 7 dzieci) w wieku od roku do 11 lat.
Wszystkie kobiety z dziećmi znalazły schronienie w niezamieszkanym domu należącym do jednego z
mieszkańców Chorzel, który nieodpłatnie udostępnił lokum. Początkowo pomoc miała trwać 2-3
miesiące, jednak kobiety (pochodzące z okolic Zaporoża) boją się wrócić do miejsca zamieszkania.
Cała rodzina ze względu na pomoc socjalną ma zapewnione bieżące wyżywienie. Problemem staje
się jednak ogrzanie domu w sezonie grzewczym 2022-2023. Dlatego też TPCh chce wesprzeć
funkcjonowanie tej rodziny przez zakup dwóch ton węgla kupowanego luzem, co pozwoli na
ogrzanie domu od okresu jesiennego do wiosny przyszłego roku. Tym bardziej że wzrost kosztów
wynikających z trwającej wojny przekracza jakiekolwiek możliwości osoby udostępniającej dom
uchodźcom. Jest to stary dom mający ok. 70-80 m kw. powierzchni, opalany jednym piecem
kuchennym (grzejącym także wodę i rozprowadzającym ciepłą wodę tzw. wężownicą). Osoby w nim
przebywające nie muszą jednak płacić żadnego czynszu poza opłatami bieżącymi. Chcemy zatem
pomóc i Ukrainkom, i osobie, która zdecydowała się na pomoc dla uchodźców, ale sama nie może
ubiegać się o podobne dotacje.

Miejsce realizacji

miasto Chorzele, woj. mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zakup 2 ton węgla na ogrzanie domu,
w którym zatrzymała się 11-osobowa
rodzina ukraińska

2 tony węgla na ogrzanie
domu

faktura zakupu, zdjęcia z
miejsca składowania węgla

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 9b8a-a98d-44ab

Charakterystyka oferenta

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel jest organizacją zajmującą się głównie sprawami kultury, edukacji i
turystyki w gminie Chorzele. Jednak wraz z nastaniem wojny nasza organizacja zaczęła udzielać się
w organizowaniu zbiórek charytatywnych, akcji pomocowych i wspierania rodzin ukraińskich, które
znalazły się w naszym mieście i gminie. Do tej pory zorganizowaliśmy m.in. cykl zbiórek w szkołach
na rzecz walczącej Ukrainy, a także kiermasz potraw ukraińskich, które przygotowywały
uchodźczynie. W ten sposób staramy się aktywizować przybyłe panie i zachęcić je do integracji ze
społeczeństwem miasteczka Chorzele.
Sama organizacja działa od 2008 roku. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 60 projektów z różnego
zakresu, w tym z dotacji pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Jesteśmy więc wiarygodnym partnerem w realizacji zadań z trzeciego sektora.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nie ma co ukrywać, że na tym polu debiutujemy jako organizacja. Do tej pory częściej zajmowaliśmy
się akcjami kulturalnymi czy edukacyjnymi. Ponieważ jednak w Chorzelach brakuje organizacji z
trzeciego sektora, które pomagają uchodźcom, jako ludzie aktywni społeczenie - zdecydowaliśmy
się na wsparcie dla uchodźców.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Od samego początku organizujemy lub współorganizujemy pomoc dla opisywanej wyżej 11-
osobowej rodziny ukraińskiej. Najpierw własnym sumptem zbieraliśmy ubrania dla nowo
przybyłych, potem elementy związane z wyposażeniem domu, w którym obecnie zatrzymały się
Ukrainki. Mamy zatem grupę osób aktywnych, które są w stanie pomóc pracą w zrealizowaniu
wszelkich potrzebnych prac domowych itd. Pomożemy także z przewozem węgla we właściwe
miejsce.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. zakup 2 ton węgla (kupowanego
luzem)

5 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający status prawny Oferenta (fakultatywny)

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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