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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) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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: Stowarzyszenie Mostek, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000408074, Kod pocztowy: 05-
091, Poczta: Ząbki, Miejscowość: Ząbki, Ulica: Koscielna, Numer posesji: 2, Województwo:mazowieckie, Powiat:
wołomiński, Gmina:m. Ząbki, Strona www: smostek.pl, Adres e-mail: biuro@smostek.pl, Numer telefonu: 720820440,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-322, Poczta: Ceranów, Miejscowość: Ceranów, Ulica: Ceranów, Numer posesji: 206, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sokołowski, Gmina: Ceranów,
 
 

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

Jerzy Gancarz
 
Adres e-mail: j.gancarz@ganc.eu Telefon: 720820440

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli
pszczół w środowisku naturalnym

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

29.09.2019 Data
zakończenia

29.11.2019

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

Opis zadania

Planowana jest realizacja ścieżki edukacyjnej i warsztaty informujące i pozwalające na żywo doświadczyć życia pszczół i
pracy pszczelarza.

Miejsce realizacji

Zadanie ma swoje miejsce w miejscowości Ceranów 206, gmina Ceranów pow. sokołowski.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f64c-b49b-0599

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

"Wiedza o pszczołach" - przygotowane
prezentacje multimedialne, osobiste
doświadczenie z owadem, jego pracą.
"Szacunek dla ich pracy" - pokazanie różnicy
długości życia pszczoły w czasie zimowym i
letnim kiedy musi pracować, na czym polega jej
praca i etapy jej życia związane z
poszczególnymi zadaniami w rodzinie pszczelej.
"Bardziej świadome podejście do stosowania
środków chemicznych" - wzrost wiedzy o
środkach chemicznych w rolnictwie o czasie i
konieczności ich stosowania. "Poznanie pracy
pszczelarza" - odwiedziny w gospodarstwie
pasiecznym i prezentacja narzędzi
pszczelarskich, uli, omówienie budowy, wyboru
właściwego ula, sposobu pozyskiwania
produktów pszczelich.
"Postawienie tablic drewnianych" wzdłuż
ścieżki edukacyjnej do pasieki informujących o
powyżej wskazanych tematach.

Wartością docelową zadania jest
przede wszystkim wzrost
świadomości potrzeby tych
owadów w przyrodzie, zagrożenia
jakie im zgotował współczesny
świat i jak je ratować. A jeśli to
wzbudzi chęć osobistego kiedyś
podjęcia działań pszczelarskich
będzie to wartością przedłużającą
projekt w czasie.
Mając na uwadze, że w zależności
od temperatury i aury może to być
także żywy kontakt z owadami
liczymy, że trwałość nabytego
doświadczenia będzie znacznie
większa niż poznania
teoretycznego. Możliwość
zobaczenia rodziny w ulu
przeszklonym, założenie
kombinezonu pszczelarskiego,
adrenalina związana z
ewentualnym kontaktem z
pszczołą, która przecież ma żądło,
ma prawo wpływać na trwałość
pozyskanej wiedzy tytułem odczuć
z przeżyć odbiorcy.

Formami sprawdzania i
monitorowania rezultatów będą w
przypadku dzieci konkursy i formy
plastycznego przedstawienia
pozyskanych informacji. Z nich
wynikać ma w sposób
udokumentowany poziom
pozyskanej wiedzy i co szczególnie
zainteresowało.
Inną formą może być ankieta.

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

Charakterystyka oferenta

Główny koordynator (prezes stowarzyszenia) - 0d 1992 roku działa w stowarzyszeniach, realizował już projekty i granty
jako zadania publiczne. Ukończony Wydział Zarządzania i Marketingu na UW, uprawnienia członka rad nadzorczych spółek
skarbu państwa, mistrz pszczelarz, przygotowanie pedagogiczne, dyrektor Zespołu Szkół.
Dwóch pszczelarzy z uprawnieniami Mistrza, w tym jeden biegły sądowy w dziedzinie pszczelarstwa.
Trzech pszczelarzy zrzeszonych w sekcji pszczelarskiej z wieloletnim stażem pszczelarskim.
Sekretarz i Skarbnik stowarzyszenia z uprawnieniami księgowymi i kadrowymi i kilkuletnim stażem w prowadzeniu
dokumentacji. Zawodowo kierownik biura P.H.U. El-M.
W sytuacjach nieprzewidzianych wsparcie ze strony szkoły i nauczycieli oraz obsługi jako wolontariuszy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oferent realizował już z powodzeniem projekty w czasie swojego istnienia pod nazwą "indywidualizacja sposobem na
rozwój" dla wszystkich szkół publicznych w Ząbkach w okresie dwóch lat (50os. kadry, 2000 uczestników), "Rozwijam się"
jako grant korporacyjny i drugi grant korporacyjny pod nazwą "EKOpszczoła". Zadania publiczne inne to organizacja kolonii
w charakterze warsztatów muzycznych przy współpracy z U.M. Ząbki. Stowarzyszenie prowadzi Ognisko muzyczne, zajęcia
gimnastyczne, i zajęcia sztuk walk samoobrony, przez ponad rok prowadziło też orkiestrę ząbkowską, którą po
reorganizacji i stosownym szkoleniu przekazało miastu Ząbki. Orkiestra działa do dziś. W Kosowie Lackim Stowarzyszenie
ma sekcję pszczelarską.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stowarzyszenie dysponuje ulami zakupionymi i przeznaczonymi na ten cel jest ich 3 i całym sprzętem potrzebnym do
zagospodarowania uli i gospodarki pasiecznej. Ule absolutnie kompletne zasiedlone pszczołami będą umieszczone na
wyodrębnionym i przeznaczonym do tego celu terenie w pobliżu szkoły.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f64c-b49b-0599

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup kombinezonów pszczelarskich dla dzieci 2118,0    

2. Materiały informacyjne - broszury 250,0    

3. Ul przeszklony 700,0    

4. Tablice informacyjne 4500,0    

5. Nadruk na tablicach 1800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9368,0 9368,0 0,0

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;

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. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (złożony również elektronicznie)

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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