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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 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie Vniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, 
pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niopobioranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Bornego Sulinowa

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym2. Rodzaj zadania publicznego11

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____________________________________________

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornym Sulinowie 
KRS 0000486813
78-449 Borne Sulinowo ul. Szpitalna 1 
Email:bornenskiutw@gmail.com 
Tel.668-564-915
63 8581 1056 0301 2804 2000 0001 Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin 
Kornelia Lewandowska Prezes 
Stefania Pykało Vice Prezes

Kornelia Lewandowska tel. 667 942 898 
e-mail bornenskiutvv@umail.com

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

Stefania Pykało tel. 608 296 839

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
„Postaw na zdrowie"1. Tytuł zadania publicznego

i) 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.).

mailto:bornenskiutw@gmail.com
mailto:bornenskiutvv@umail.com


31.05.2023Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

01.03.2023r2. Termin realizacji zadania publicznego21

na 3. Syntetyczny opis zadania(wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Celem projektu jest usprawnienie fizyczne i psychiczne seniorów. Codzienna aktywność jest w stanie wpłynąć na wiele

aspektów życia seniora - zarówno w pełni samodzielnego jak i potrzebującego pomocy. Może ona pozytywnie wpłynąć 

między innymi na jego kondycję psychiczną, odpowiadając za dostarczenie endorfin w trakcie niewielkiego wysiłku. 

Odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą także spełniać rolę podobną do fizykoterapii, wzmacniając mięśnie i stawy, 

zwiększając wydolność oddechową oraz poprawić krążenie.

Obawa o własne zdrowie powoduje samo wykluczenie się z życia społecznego co niekorzystnie odbija się na zdrowiu 

psychicznym i fizycznym seniorów. Dobrym sposobem na przywrócenie więzi międzyludzkich i pogłębienie integracji 

mogą być zajęcia z uaktywniające sprawność fizyczną i psychiczną dostosowaną do wieku seniorów.

Zajęcia z " Postaw na zdrowie" będą się odbywały w okresie od 01.03.2023r do 31.05..2023r, planujemy 8 spotkań po 60

minut.

Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu . Miejscem zajęć będzie budynek Miejskiej Biblioteki w Bornem Sulinowie 

ul. Szpitalna 1.

BUTW nie będzie pobierało od uczestników zajęć opłat.

Projekt jest adresowany do seniorów członków Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Planujemy udział 10 

uczestników w zajęciach.

Do udziału w zajęciach zaprosimy chętnie seniorów spoza Uniwersytetu.

Informacja o naborze uczestników zajęć zostanie zamieszczona na stronie internetowej BUTW, Facebooku, oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie BUTW w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

Wkład rzeczowy stowarzyszenia - wszystkie rekwizyty związane z realizowanym projektem zapewnia instruktor zadania. 

Na zajęcia zarząd BUTW użyczy beneficjentom nieodpłatnie swoją siedzibę.

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

Lista obecności i zdjęcia8 zajęć po 10 osóbZorganizowanie 8 zajęć z „Postaw na 
zdrowie"

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

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 2013r liczy 70 członków, w chwili powstania założono jako główny cel 

działania podnoszenie wiedzy seniorów, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, integrację środowiska osób 

starszych oraz włączenie ich w życie społeczne. Uniwersytet stwarza warunki, aby seniorzy korzystali z możliwości 

edukacyjnych, wypoczynku i rozrywki,dbali o swoją sprawność intelektualną i fizyczną.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
źródełPLN

rInstruktor zajęć1. 1500,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 0,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1500,00 1500,0 0,00

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*/oferenef* składający niniejszą ofertę nie zalega(-jąf*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent*/©feren€ł± składający niniejszą ofertę nie zalega^/zalega&ą)* 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, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

ta ...■.;,7.

(podpis osoby upoważnionejlub podpisy 
osób upoważnionychdo składania oświadczeń 
woli w imieniuoferentów) Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Bornem Sulinowie 
ul. Szpitalna 1 

78-449 Borne Sulinowo 
NIP 673-189-70-02, REGON 321452392 

KRS 0000486818


