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Stowarzyszenie Przyjaciół  Domui Pomocy Społecznej w Stróżach przesyła w 

załączeniu wniosek na realizację  zadania 

Domu Samopomocy Stróże 2019", któr 

t. „MAJÓWKA w Środowiskowym 

w dniu 30 maja 2019 r. 

Z poważaniem 





WPŁYN ĘŁ O 	
Załączniki do rozporządzenia 

Dziennik Podawcz 
	 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz....) 

2019 -04- 15 
Załącznik nr I 

WZÓf;? 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZCJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do Sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę  należy wypełnić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z nstrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 	

I 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie/nicpobicranic". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji publicznej, 

do którego jest adresowana oferta 

- 
ZARZĄD WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Rodzaj zadania publicznego") Działalność  wpomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

II. Dane oferenta(-tów) 

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 

Stowarzyszenie Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 

NIP: 8733030165 
REGON: 120001558 
KRS: 0000224393 

Adres siedziby i adres do korespondencii: 

Stowarzyszenie Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 

Stróże 1 

32-840 Zakliczyn 

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień  dotyczących oferty: 

Dane osoby upoważnionej do składania 	 Danuta Majewka 

wyjaśnień  dotyczących oferty (np. imię  i nazwisko, Tej: 14/ 6655048 wew. 101 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 	 e-mail: stowarzyszeniedps@wp.pl  

www.dpsstroze.pI/stowarzyszenie 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Tytuł  zadania publicznego ,MAJÓWKA w Środowiskowym Domu Samopomocy Stróże 2019" 

Termin realizacji zadania publicznego') 
Data 

15.05.2019 
Data 

30.06.2019 
rozpoczęcia zakonczenia 

Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

l 	Rodzaj zadania zawiera się  w zakresie zadań  okreś lonych 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. 



adanie publiczne pod nazwą: „MAJÓWKA w Środowiskowym Domu Samopomocy Stróże 2019", które zamierza 

realizować  Stowarzyszenie Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach jest okazją  do wzmocnienia relacji 

omiędzy pracownikami i uczestnikami ŚDS, zaprzyjaźnionymi placówkami ŚDS jak również  mieszkańcami Stróż. 

Jydarzenie to ma przede wszystkim na celu wzajemną  integrację, wymianę  doświadczeń, przestawienie dorobku 

artystycznego uczestników ŚDS w Stróżach. To także okazja do integracji międzypokoleniowej, wzajemnego poznania 

„ dialogu i wspólnego spędzenia czasu wolnego. Dom Pomocy Społecznej w Stróżach to zabytkowy zespół  dwors 

rkowy, znajdujący się  w województwie małopolskim we wsi Stróże ok. 4 km od miasta Zakliczyn, w malownk 

enerii Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopom1 

Stróżach są  kobiety oraz mężczyźni i dla wzmocnienia wspólnych relacji, lepszego samopoczucia i dowartościowa 

k też  integracji z mieszkańcami okolicy wskazane są  wydarzenia takie jak majówka. 

ramach zadania planuje się: 

organizowanie końcem maja br. (wstępnie 30 maja 2019 roku) imprezy kulturalno-integracyjnej Pn „MAJÓWK 

N Środowiskowym Domu Społecznym Stróże 2019", która rozpocznie się  o godz. 10: 00 i potrwa do godz. 15:00. 

Uczestnictwo w tym wydarzeniu, pozwoli na wspieranie aktywnych form integracji społecznej uczestnikó 

rodowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach polegającej na stymulowaniu, nawiązywaniu, utrzymywanil 

rozwijaniu kontaktu z rodziną  i środowiskiem. 

N wydarzeniu wezmą  udział  uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach -30 osób oraz zaproszeni 

oście z zaprzyjaźnionych placówek Środowiskowych Domów Samopomocy (Lisia Góra-10 osób, Nowodworze-10 osób, 

yglice-10 osób, Karwodrza-10 osób) oraz z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dzierżaninach- 10 osób, DPS Stróże-3C 

)sób, pracownicy jak również  mieszkańcy Stróż  czy okolicy. Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział  ok. 150 osób 

óżnym wieku (dzieci, młodzież, całe rodziny, seniorzy). Celem przedsięwzięcia jest organizacja imprezy kulturalno-

ekreacyjnej sprzyjającej integracji społecznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ze społecznością  

okalną  miejscowości Stróże, gminy Zakliczyn, pow. Tarnowskiego a nawet województwa Małopolskiego ora2 

wzmocnienie istniejących już  więzi. Wśród atrakcji przewidzianych w ramach wydarzenia jakim jest „MAJÓWKA 

N Środowiskowym Domu Samopomocy Stróże 2019" planuje się  przeprowadzenie różnych gier i zabaw, poprzez te 

iziałania chcemy zaktywizować  do wspólnej zabawy wszystkich uczestników wydarzenia. Warsztaty rękodzielnicze 

)rowadzone przez Stowarzyszenie KGW „Pełna Chata" skierowane są  do wszystkich uczestników Majówki i mają  na celi. 

ozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych. 

szą  rolą  na Majówce jako Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach będzie organizacja tego wydarzenia, 

ewnienia wszystkich potrzebnych rzeczy w tym wyżywienia, obsługi, dekoracji, namiotów, nagłośnienia itp. 

ramach wykonania zadania Stowarzyszenie planuje zakup, rozstawienie i dekoracje namiotu, który służyć  będzie jako 

iaszenie w trakcie wydarzenia (koszt zakupu jest tańszy od kosztów wypożyczenia co wiąże się  z transportem,1  

sztami montażu i demontażu przez firmę  zewnętrzną  jak też  problemami związanymi z możliwością  wynajęcia 

miotu z racji obciążenia imprezami plenerowymi (sezon). Namiot będzie służył  i pomagał  w ochronie przed złą  



czy jako schronienie podczas upałów oraz miejsce gdzie uczestnicy będą  mogli skosztować  posiłków przez 

wanych. Dla uczestników wydarzenia zapewnione zstanie wyżywienie m.in. w postaci tradycyjnych poi 

nych z produktów lokalnych naszego regionu (2ywnośq wysokiej jakości). 

lementami tej imprezy kulturalnej są  prezentacje wokalnoLaktorskie uczestników Środowiskowego Domu Porno(  

Stróżach. 

lanuje się  aby z wydarzenia pod nazwą: „MAJÓWKA w Środwiskowym Domu Samopomocy Stróże 2019", powsta 

)torelacja oraz yideorelacja z przekazaniem do mediów (zangażowanie do zadania przedstawicieli mediów). Dzię  

zemu informacja o działalności lokalnej i kulturowej stowarzyszenia będzie mogła trafić  do dużej grupy odbiorców z 

rzekaz społeczny o samych uczestnikach będzie pozytywny wśród lokalnej społeczności. 

elem zadania jest: 

budowanie więzi i dialogu międzypokoleniowego, 

integrowanie społeczności, 

wymiana poglądów i doświadczeń, 

aktywizacja uczestników ŚDS, WIZ i mieszkańców DPS, 

Czas trwania i miejsce realizacji: Zadanie publiczne będzie realizowane podczas imprezy plenerowej, która odbywać  

będzie na terenie parku w dniu 30 maja 2019 roku na co w,iioskodawca ma stosowne pozwolenie Domu Pomo 

Społecznej w Stróżach. Planuje się, że w wydarzeniu udział vfeímie około 150 osób w różnym wieku. Wydarzer 

tj. „MAJÓWKA w Środowiskowym Domu Samopomocy Stóże 2019",. jak już  wspomniano kierowane będ 

do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach, zaprzyjaźnionych Domów Samopomocy mający 

placówki w miejscowościach Lisia Góra, Karwodrza, Nowodwore, Ryglice, uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio 

w Dzierżaninach oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej vy Stróżach jak również  mieszkańców wsi Stróże ar 

wszystkich zaproszonych gości. Na potrzeby realizacji załżonych zadań  zostaną  zaangażowani członko 

Stowarzyszenie Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżadh (impreza w plenerze). Dla uczestników wydarzer 

zapewniony zostanie poczęstunek w formie potraw wykonanycl z produktów lokalnych naszego regionu, jak równi 

grill, napoje zimne i gorące. 

Wkład własny osobowy 

Przygotowanie terenu w tym montaż  namiotu, rozłożenie ławek, cekoracje i obsługa stoisk, 

Wkład rzeczowy 

Użyczenie terenu parku w którym znajduje się  Dom Pomocy Społedznej w Stróżach 

o w ramach dofinansowania, do koordynacji projektu zaangażowana zostanie jedna osoba/podmiot, 

dczenie w realizacji projektów o podobnej tematyce. Zakres pracy koordynatora obejmuje przygo 



wszelkiej dokumentacji projektowej, bieżący nadzór nad prawidłową  realizacją  zadania i przygotowanie dokumentów" 

do rozliczenia. Wycena pracy koordynatora nastąpiła w efekcie oszacowania i porównania wartości godzinnych pracy do 

kosztu 	rynkowego godziny przepracowanej 	na 	podobnym stanowisku 	przez 	płatnego 	pracownika. 	Porównania 

dokonano poprzez telefoniczne szacowanie cen u potencjalnych wykonawców oraz w oparciu o doświadczenia własne 

stowarzyszenia przy realizacji projektów w przeciągu ostatnich dwóch lat. Pracę  w tym zakresie szacuje się  na 40 godzin, 

po 25 zł/h co w przeliczeniu na wynagrodzenie wynosi równowartość  1000,00 zł . 

Obsługa księgowa zostanie powierzona księgowej prowadzącej księgowość  w naszym stowarzyszeniu z doświadczeniem 

w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych, jak też  z odpowiednim i wieloletnim doświadczeniem 

zakresie rozliczania od strony księgowej projektów finansowanych ze środków zewnętrznych zarówno krajowych jak 

i UE i inne. Kwota przewidziana na niniejsze zadanie szacuje się  następująco: 1 miesiąc x 200,00 zł/mc = 200,00 zł  całość. 

Jest to wartość  uzyskana na podstawie szacowania cen u potencjalnych wykonawców (wolontariat). 

Rezultaty twarde: 

- wydarzenie plenerowe - 1 akcja 

- ilość  uczestników - 150 os. 

- nawiązanie współpracy z innymi grupami- lakcja 

- wymiana doświadczeń- lakcja 

- integrowanie społeczności- 1 akcja 

Rezultaty miękkie: 

- wymiana doświadczeń  w zakresie przygotowywania tradycyjnych potraw 

- aktywizacja Środowiskowych Domów Samopomocy oraz podmiotów z nimi związanych z lokalną  społecznością  

W sumie w projekcie uczestniczyć  będzie osób ok. 150 osób 

Koszt zadania publicznego: 13 250,00 zł  z czego: 

Wnioskowana dotacja: 10 000,00 zł  

Wkład własny finansowy: 950,00 zł  

Wkład własny osobowy (wolontariat): 1500,00 zł  

Wkład rzeczowy: 800,00 zł  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Planowany poziom osiągnięcia 
Sposób monitorowania rezultatów / zrodło 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartosc 
nformacji o osiągnięciu wskaznika informacji 

docelowa)  

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie 1 akcja Relacja 	fotograficzna, 	video, 	dokumenty 

tradycji, pielęgnowania więzi „ księgowe, umowy, protokoły odbioru 

integracja międzypokoleniowa  

Zaprezentowanie dorobku artystycznego 1 akcja Relacja 	fotograficzna, 	video, 	dokumenty 

uczestników ŚDS __________________________ księgowe, umowy, protokoły odbioru 

Możliwość  aktywizacji pozostałych 1 akcja Relacja 	fotograficzna, 	video, 	dokumenty 

członków ŚDS poprzez przeprowadzanie  księgowe, umowy, protokoły odbioru 



różnych_  gier _i_zabaw  

Nawiązanie kontaktów, wspólne 1 akcja Relacja 	fotograficzna, 	video, 	dokumenty 

rozmowy i wymiana doświadczeń   księgowe, umowy, protokoły odbioru 

Ilość  uczestników 150 osób Relacja fotograficzna, video, oświadczenie 

organizatora 

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

Stowarzyszenie Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach powstało w 2004 róku z inicjatywy pracowników Domu 

Pomocy Społecznej w Stróżach, których celem było wspieranie rozwoju tej placówki. Głównymi zadaniami 

Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi: 

Dbałość  o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych, wzczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej 

w Stróżach oraz na terenie gminy Zakliczyn, ich rodzin i opiejkunów, 

działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością  

intelektualną, 

wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosrawnych oraz promowanie ich osiągnięć, 

umożliwianie aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepenosprawnych w życiu społecznym, 

organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferenCji, 

współudział  w inicjowaniu przedsięwzięć  wspomagających rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. 

warzyszenie Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Str5żach od 21 listopada 2008 roku jest członkiem 

iarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (SFOP) w ZkIiczynie, która należy do międzynarodowego związku 

opejskich organizacji samarytańskich SAINT - Samaritan lntenational (www.samaritan.info) Do związku tego należą  

anizacje samarytańskie z : Niemiec, Austrii, Danii, Francji, Cech, Słowacji, Włoch, Litwy, Norwegii, Węgier, Polski, 

wy i Ukrainy. Ponadto nasze Stowarzyszenie współpracuje Iz Bankiem Żywności w Krakowie. W grudniu 2015r. 

warzyszenie utworzyło Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżarinach i prowadzi go do nadal. 

września 2016 r. Stowarzyszenie realizuje projekt „Akademia dla Aktywnych". 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość  PLN Z dotacji Z innych źródeł  

1 Namiot imprezowy 5 m xlO m 1500,00 

2 Wyzywienie 	uczestników 	na 	bazie 	produktów 	tradycyjnych, 
lokalnych, ekologicznych (obiad 	ciasto, sałatki owoce, grill itp.) 	dla 
ok. 150 osób 

4000,00 

3 Zakup niezbędnych materiałów do dekoracji stoiska, naczynia 
jednorazowe  

800,00 

4 Przeprowadzenie gier i zabaw 	animatorzy 800,00 

S. Warsztaty rękodzielnicze i kulinarne (KGW Pełna Chata) 1000,00 

 Obsługa stoisk przez pracowników ŚDS (wkład osobowy) 1000,00 

 Woda, napoje zimne i gorące dla ok. 150 osób 500,00 

 Obsługa medialna wydarzenia 100,00 

 Fotograf 300,00 

 Obsługa graficzna wydarzenia 100,00 



 

 

Nagłośnienie 

Obsługa i koordynacja projektu 

500,00 

1000,00 

 Materiały biurowe w tym eksploatacja urządzeń  biurowych (tonery) 350,00 

 Teren (wkład rzeczowy) 800,00 

 Przygotowanie terenu (montaż  namiotu, rozłożenie ławek) (wkład 

osobowy) 

500,00 

1 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 250,00 10000,00 3250,00 

y.Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta(-tów); 

pobieranie świadczeń  pieniężnych będzie się  odbywać  wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 

oferent / ofefee*" składający niniejszą  ofertę  nie zalega-}ą}--/ zalega( jg) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  
podatkowych; 

oferent* J ofe -e ł" składający niniejszą  ofertę  nie zalega{-ją)- / zalega( ją) z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

dane zawarte w części II niniejszej oferty są  zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym / inną  właściwą  cwidcncją"; 

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

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. 

r - r. „ Ł  
S..",zSZEsrL5 „ Yj 

1) 	„ 	 LPS wtr4 
11 kwietnia 2019 roku 

........................... 	 Data 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 

ST0WARLYS!EIE PRZYJACIÓŁ  
O0rj POMOCy SPOŁECZNEJ 

W  STRÓŻACH 
32-840 Zakliczyn, Stróże 1 

Woj. małopolskie 



Stróże, dnia 11 kwietnia 2019 roku 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 	 I  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STRÓŻACH 
32-840 Zakliczyn, Stróże 1 

woi. malopoIske 	
I 

OŚ  W I A D C E N I E 

o posiadanym rachunku bankowym 

wraz z podaniem j1 ego numeru 

Działając w imieniu Zarządu Stowarzysznia Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej 

w Stróżach z siedzibą  w Stróże 1, 32-840 Zaklic±yn, numer NIP: 8733030165 w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia oferty na realizację  zadania publicznego pn. „MAJÓWKA 

w Środowiskowym Domu Społecznym Stróże 
1  
1 2019"prosimy o przelanie środków na 

rachunek bankowy Stowarzyszenia Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 

prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Tarnów nr rchunku: 

06 1240 5194 11110010 6868 1677 

Niniejszym oświadczamy, że rachunek bankowy b nr 06 1240 5194 1111 0010 6868 1677 

prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Tarnów należy do Stowarzyszenia Przyjaciół  Domu 

Pomocy Społecznej w Stróżach z siedzibą  w Stróż"e 1, 32-840 Zakliczyn i że Stowarzyszenie 

Przyjaciół  Domu Pomocy Społecznej w Stróżach jest jego jedynym właścicielem. 





DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Stróżach 

32-840 Zakliczyn, pow. tarnowski 
telJfx (0 14) 66 55048 

REGON OC7977? NH R6-I 3-(4-6I 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że udostępniam riieodpł tnie teren parku Domu Pomocy Społecznej 

w Stróżach na rzecz Stowarzyszenia Przyjaiół  Domu Pomocy Społecznej w celu 

zorganizowania plenerowej imprezy integracyjn-rekreacyjnej pt." Majówka 2019", która 

odbędzie się  w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1000 co godziny 1500. 

DYREKTOR 
L 

mgr Malgorzata C/,robaA 

Stróże, dn. 1 1.04.2019r. 
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Nydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną  Informację, nie wymagá podpisu i pieczęci. 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

Stan na dzień  11.04.2019 godz. 13:57:54 

Numer KRS: 000224393 

Informacja odpowiadająca pdpisowi aktualnemu 

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, 

FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJE RU PRZEDSIĘBIORCÓW 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 20.12.2004 

Ostatni wpis Numer wpisu 5 Data !dokonania wpisu 28.04.2016 

Sygnatura akt KR.XII NS-RD.KRS/8127/16/137 

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAlOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ  GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SAL) MEGO 

Dział  1 

Rubryka 1 - Dane podmiotu 

1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 

2.Numer REGON/NIP REGON: 120001558, NIP: 873303015 

3. Nazwa STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRÓŻACH 

4.Dane o wcześniejszej rejestracji 

5.Czy podmiot posiada status organizacji 

pożytku publicznego? 

NIE 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat TARNOWSKI, gmina ZAKLICZYN, miejsc. STRÓŻE 

2.Adres ul. ---„ nr 1, lok. ---„ miejsc. STRÓŻE, kod 32-840, poczta ZAKLICZYN, kraj POLSKA 

3.Adres poczty elektronicznej STOWARZYSZENIEDPS@WP.PL  

4.Adres strony internetowej WWW.DPSSTROZE.PL  

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informacje o statucie 
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1.Informacja O sporządzeniu lub zmianie 	1 	07.10.2004R. 

statutu 

Rubryka 5 

iCzas, na jaki została utworzona 	 NIEOZNACZONY 

organizacja 

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu 

Brak wpisów 

Rubryka 7 - Komitet załozycielski 

Brak wpisów 

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 

LNazwa organu 	 STAROSTA POWIATU TARNOWSKIEGO 

Dział  2 

Rubryka 1 	Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

1.Nazwa organu uprawnionego do 

reprezentowania podmiotu  

ZARZĄD 

2.Sposób reprezentacji podmiotu DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I 

OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ  PODPISY DWÓCH OSÓB: 

PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCY ORAZ SKARBNIKA. 

DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO 

CZŁONKA ZARZĄDU. 

Podrubryka 1 

Dane osób wchodzących w skład organu 

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WITEK 

2Imiona MARIA 

iNumer PESEL/REGON 56010137421 

4.Numer KRS 

5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 

2 iNazwisko / Nazwa lub firma CHROBAK 

2imiona MAŁGORZATA SABINA 

3.Nijmer PESEL/REGON 60091012120 

4Numer KRS 

5. Funkcja w organie reprezentującym ZASTĘPCA PREZESA 

iNazwisko / Nazwa lub firma MAJEWSKA 

2.Imiona DANUTA BARBARA 
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3.Numer PESEL/REGON 63031114681 

4.Numer KRS 

5Funkcja W organie reprezentującym PREZES 

4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MRZYGŁÓD 

2.Imiona EWELINA PATRYCA 

3.Numer PESEL/REGON 88073105844 

4.Numer KRS 

5Funkcja W organie reprezentującym SEKRETARZ 

5 LNazwisko / Nazwa lub firma NADOLNIK 	 II  

2.Imiona DOROTA 

3.Numer PESEL/REGON 88012009020 

4.Numer KRS 

5.Furikcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 

Rubryka 2 - Organ, nadzoru 

iNazwa organu KOMISJA REWIZYJNA 

Podrubryka 1 

Dane osób wchodzących w skład organu 

j 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁAZARZ 

2.Imiona TADEUSZ 

iNumer PESEL/REGON 67071304516 

4.Numer KRS 

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZAJĄC 

2.Imiona GRAŻYNA WŁADYSŁAWA 

3.Numer PESEL/REGON 62071312185 

4.Numer KRS 

3 LNazwisko / Nazwa lub firma BAGIŃSKA 

2.Imiona STEFANIA ZOFIA 

3.Numer PESEL/REGON 74042212309 

4.Numer KRS 

Rubryka 3 

Brak wpisów 

Dział  3 

Rubryka 1 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 
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Rubryka 2 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 

Rubryka 	- Cel_działania_organizacji _3 

1.CeI działania DBAŁOŚĆ  O INTERESY WSZYSTKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI 

MIESZKAJĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRÓŻACH ORAZ NA TERENIE GMINY 

ZAKLICZYN, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW; 

DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ; 

PROMOWANIE IDEI INTEGR.AOI I USAMODZIELNIANIA OSÓB ZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ 

EGZYSTENOI, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ; 

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA; 

S. WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I OSOBOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 

PROMOWANIE ICH OSIĄGNIĘĆ; 
UMOŻLIWIENIE AKTYWNEGO I GODNEGO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU 

SPOŁECZNYM; 

UDZIELANIE POMOCY RODZINOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH HAPPENINGÓW, KONFERENDI; 

ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ; 

DZIAŁALNOŚĆ  CHARYTATYWNA; 

WSPÓŁUDZIAŁ  W INICJOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ  POMAGAJĄCYCH  W ROZWOJU DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W STRÓŻACH. 

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 

- - 	 Brak wpisów 

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy  

- 	 Brak wpisów 

Dział  4 

Rubryka 1 - Zaległości 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Wierzytelnosci 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. 

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego 

Brak wpisów 
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Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się  
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych 

Brak wpisów 

Dział  

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów 

Dział  6 

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Informacje O rozwiązaniu podmiotu 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia 

Brak wpisóy 

Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu lub podziale 

Brak wpisów 

- - 
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Brak wpisów 

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym 

Brak wpisów 

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych „ o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej 

restrukturyzacji 

Brak wpisów 
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Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dzałaInośd gospodarczej 

Brak wpisów 

data sporządzenia wydruku 11.04.2019 

iadres strony internetowej, na której są  dostępne informae z rejestru: ekrs.ms.goy.pI 
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