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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

Prezydent Miasta Suwałk

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 Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "KRAINA HAŃCZY", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000059380, Kod pocztowy: 16-404, Poczta: Jeleniewo, Miejscowość: Jeleniewo,
Ulica: Rutka, Numer posesji: 5, Województwo: podlaskie, Powiat: suwalski, Gmina: Jeleniewo, Strona www:
https://www.spk.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26, Adres e-mail: turtulspk@gmail.com,
Numer telefonu: 87 5691801,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Radosław Lewoń
 
Adres e-mail: radek.lewon@gmail.com Telefon: 507960651

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "O ziołach i przyrodzie
Suwalszczyzny"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.08.2019 Data
zakończenia

22.08.2019

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

Rozwój miast stał się jedną z przyczyn zacierania się kontaktu z przyrodą oraz tradycji wykorzystywania dzikich roślin
leczniczych oraz jadalnych. Coraz większe znaczenie w komunikacji oraz edukacji odgrywają strony internetowe. Dla
człowieka bez wykształcenia przyrodniczego mogą być źródłem nieporozumień, które mogą ulec przekształceniu w mit.
Od kilku lat obserwuje się chęć poznania właściwości dzikich roślin oraz sposobów wykorzystywania ich w lecznictwie,
kulinariach czy w kosmetologii.
Od kilku lat Suwalski Park Krajobrazowy z sukcesem prowadzi warsztaty zielarskie, które z roku na rok cieszą się coraz
większą liczbą odbiorców. W bieżącym roku przy ścisłej współpracy z Stowarzyszeniem Miłośników SPK „Kraina Hańczy”
oraz Państwową Wyższą Szkoła Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach organizowana jest w dniach 20-
22 sierpnia, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”. Pierwszego dnia odbiorcy
(wstęp wolny) będą mogli wysłuchać referatów dotyczących unikalnych walorów przyrodniczych Suwalszczyzny oraz
dzikich roślin jadalnych i leczniczych. Będzie to również okazja do wymiany poglądów oraz poznania naukowców oraz
przyrodników z rożnych części Polski. Wiedza przekazywana dla mieszkańców Suwałk będzie oparta na badaniach
naukowych oraz doświadczeniu praktyków.
Wydarzenie obejmuje konferencję (PWSZ w Suwałkach) wzbogaconą o warsztaty zielarskie przeprowadzone również w
Suwalskiej Szkole Wyższej. Słuchacze będą mogli uczestniczyć w wykładach, które poprowadzi dr Ewa Pirożnikow z
Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej. Tematyka będzie dotyczyła bezpiecznego wykorzystywania
dzikich roślin w różnych dziedzinach gospodarstwa domowego, ale również dobre praktyki turystyki i rekreacji na
terenach leśnych. Odbiorcy będą mogli skorzystać z zajęć ćwiczeniowych w laboratorium, gdzie sami będą mieli okazję
przygotować próbki ziołowego kremu.
Trzeciego dnia 22 sierpnia odbędzie się wyjazd z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Turtul), w której
uczestnicy będą mieli możliwość na bezpośredni kontakt nie tylko z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, ale
również poznania roślin jadalnych i leczniczych w stanie dzikim.

Odbiorcy:
- studenci, doktoranci oraz naukowcy nauk ścisłych i przyrodniczych,
- leśnicy oraz specjaliści nauk przyrodniczych,
- mieszkańcy Suwałk.

Cele:
- stworzenie szerokiego i niezależnego forum popularyzacji badań naukowych oraz poglądów dotyczących różnych
aspektów zielarstwa oraz przyrody,
- propagowanie dobrych praktyk dotyczących zbioru, przetwarzania oraz wykorzystywania ziół w gospodarstwie
domowym,
- sprostanie potrzebom integracji mieszkańców Suwalszczyzny nie tylko z naukowcami, ale również przyrodnikami i
leśnikami na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej opartej na doświadczeniu i badaniach naukowych,
- edukacja ekologiczna i zrównoważonego rozwoju mieszkańców Suwałk mająca na celu wzbudzenie zbiorowej
odpowiedzialności za przyrodę regionu,
- promocja miasta Suwałki oraz przyrody Suwalszczyzny.

Wstępny plan wydarzenia
Dzień I (PWSZ w Suwałkach)
9.00 - 9.10 - rozpoczęcie wydarzenia
9.10 - 9.30 - referat otarcia,
9.30 -11.00 - I sesja referatowa,
10.45 - 11.00 - przerwa kawowa,
11.00 - 12.35 - II sesja referatowa,,
13.00 - 13.50 - III sesja referatowa,
14.00 - ogłoszenie wyników, nagroda za najlepszy referat, zakończenie konferencji,
14.30 - obiad
19.00 - impreza integracyjna
Dzień II (PWSZ w Suwałkach)
11.00 - 13.30 - wykłady warsztatowe dr Ewy Pirożnikow,
13.30- 14.00 - obiad,
14.00- 16.00 - zajęcia w laboratorium (samodzielne wykonanie próbki kremu), (2 grupy po 15 osób),
18.00 – kolacja.
Dzień III (siedziba SPK)
Wycieczka do Suwalskiego Parku Krajobrazowego (ok. 40 os.),
zajęcia terenowe z rozpoznawania ziół,
ognisko.
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Miejsce realizacji

20-21.08.2019 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach,ul. Teofila
Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.
22.08.2019 r. - Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Popularyzacja wiedzy dotyczącej zielarstwa
oraz walorów przyrodniczych Suwalszczyzny.

udział 30 mieszkańców Suwałk lista obecności na imprezie

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „KRAINA HAŃCZY” powstało 30 czerwca 1994 roku. W
ramach swojej działalności podejmuje działania służące propagowaniu wiedzy ekologicznej oraz ochrony wartości
walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych Suwalszczyzny.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W ciągu kilkunastoletniej działalności Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „KRAINA HAŃCZY”
we współpracy z administracją publiczną zrealizowało szereg przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym oraz
edukacyjnym jak m.in.:
• „Czynna ochrona tras wiosennych wędrówek płazów” – Program Małych Dotacji GEF/SGP (1999-2011) – program
edukacyjny dla dzieci i młodzieży;
• „Czynna ochrona wybranych elementów przyrodniczych obszarów chronionych północnej Suwalszczyzny”- czynna
ochrona płazów, nietoperzy i owadów żyjących w glinie – GEF/SGP i EkoFundusz – programy edukacyjne dla dzieci i
młodzieży;
• przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zrealizowało projekt związany z
wykorzystaniem energii odnawialnych „Sięgnij po słońce” współpraca z samorządami gminnymi z terenu Parku (2004) –
organizacja warsztatów dla dorosłych i młodzieży;
• konferencja z okazji XXX-lecia SPK „Parki krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej (publikacja
pokonferencyjna, kalendarz okolicznościowy, płyta CD o SPK) – NFOŚiGW, WFOŚiGW, Powiat Suwalski (2008);
• konferencja „Czym jest Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000” – WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Powiat Suwalski (2009);
• konferencja „Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu – podniesienie poziomu
wiedzy samorządów i społeczności lokalnej powiatu suwalskiego na temat zasad funkcjonowania
wielkopowierzchniowych obszarów chronionych” – Powiat Suwalski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
(2009);
• dwanaście edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy parki krajobrazowe Polski” – etap wojewódzki –
WFOŚiGW, Powiat Suwalski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (2003-2013);
• „Odpady a środowisko przyrodnicze – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku
Krajobrazowego i jego otuliny” – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (2010) – organizacja konkursów o
tematyce segregacji odpadów dla dzieci z terenu SPK.
• Ochrona wód na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Natura 2000 Ostoja Suwalska) – PO Ryby 2007-2013;
Ponadto uwzględniając zadania zrealizowane z zakresu turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” było organizatorem:
• obozów letnich dla dzieci uczestników projektu „Ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich na terenie SPK i jego
otuliny” (zachowanie i odtwarzanie starych odmian sadowniczych, odtwarzanie chowu starych ras zwierząt, stosowanie
rodzimych gatunków drzew i krzewów) – współpraca z mieszkańcami i samorządami gminnymi z terenu Parku – Program
Małych Dotacji GEF/SGP Heifer Project International (2004-2008);
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• warsztatów wyjazdowych (tkackich, garncarskich) dla dzieci do Dubeninek i Lipniaka w ramach projektu „Śladami
ginących zawodów – edukacja regionalna dzieci i młodzieży z terenu SPK” – Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego (2013);
• III edycji Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora SPK w ramach inicjatywy lokalnej „Organizacja aktywnego wypoczynku
dla młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – Powiat Suwalski (2013);
• rajdu pieszego po terenie SPK dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży z Suwałk w ramach realizacji zadania publicznego
„Poznaj miejsce w którym żyjesz” – Urząd Miejski w Suwałkach (2013);
• Festynu nad Hańczą w Błaskowiźnie, połączonego ze spacerem ścieżką edukacyjną „Doliną Czarnej Hańczy”, pokazem
filmu „Polodowcowisko” oraz konkursami i zabawami dla dzieci w ramach projektu „Pięćdziesiąt lat rezerwat przyrody
Jezioro Hańcza – najgłębszego jeziora Polski” – WFOŚiGW (2013);
• obozu letniego dla dzieci uczestniczących przy usuwaniu roślin inwazyjnych w SPK w ramach realizacji zadania
publicznego „Ochrona rodzimej flory SPK przed inwazją obcych gatunków roślin” – Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego (2013).
• IV edycji Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora SPK w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja IV edycji
Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – Powiat Suwalski (2014);
• rajdu pieszego po terenie SPK dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży z Suwałk w ramach realizacji zadania publicznego
„Poznaj miejsce w którym żyjesz - z wizytą u staroobrzędowców” – Urząd Miejski w Suwałkach (2014);
• warsztatów fotograficznych dla młodzieży w ramach projektu „Rajd pieszy z aparatem po Suwalskim Parku
Krajobrazowym śladami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie” (2014).
• V edycji Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora SPK w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja V edycji
Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – Powiat Suwalski (2015);
• rajdu pieszego po terenie SPK dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży z Suwałk w ramach realizacji zadania publicznego
„Poznaj miejsce w którym żyjesz – w grodzie księcia Sziurpy” – Urząd Miejski w Suwałkach (2015);
• VI edycji Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora SPK w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja VI edycji
Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – Powiat Suwalski (2016);
• rajdu pieszego po terenie SPK dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży z Suwałk w ramach realizacji zadania publicznego
„Poznaj miejsce w którym żyjesz – niezwykła Hańcza” – Urząd Miejski w Suwałkach (2016);
• "Poznaj swoją małą ojczyznę” – wycieczka krajoznawcza dla laureatów konkursu wiedzy o Suwalskim Parku
Krajobrazowym - Urząd Miejski w Suwałkach (2016);
• „Czynna ochrona i popularyzacja elementów przyrodniczych obszarów chronionych Suwalszczyzny” - Projekt
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu:
„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” (2016).
• VII edycji Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora SPK w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja VII edycji
Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – Powiat Suwalski (2017)
• "Poznaj swoją małą ojczyznę” – wycieczka krajoznawcza dla laureatów konkursu wiedzy o Suwalskim Parku
Krajobrazowym - Urząd Miejski w Suwałkach (2017)
• "Suwalska turystyczna rodzinka poznaje Suwalski Park Krajobrazowy" - Urząd Miejski w Suwałkach (2017)
• "Monitoring raków w wybranych jeziorach SPK" - Województwo Podlaskie (2017)
• "Fascynujący świat przyrody i kultury SPK" - gra terenowa - Województwo Podlaskie (2017)
• VIII edycji Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora SPK w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja VII edycji
Rajdu Narciarskiego o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – Powiat Suwalski (2018)
• "Poznaj swoją małą ojczyznę” – wycieczka krajoznawcza dla laureatów konkursu wiedzy o Suwalskim Parku
Krajobrazowym - Urząd Miejski w Suwałkach (2018)
• "Suwalska turystyczna rodzinka poznaje Suwalski Park Krajobrazowy" - Urząd Miejski w Suwałkach (2018)
• "Ochrona muraw kserotermicznych SPK" - Województwo Podlaskie (2018)
• "Fascynujący świat przyrody i kultury SPK" - gra terenowa - Województwo Podlaskie (2018)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Za całościowe przygotowanie zadania publicznego do realizacji (w oparciu o harmonogram i kosztorys) odpowiedzialny
będzie koordynator projektu, członek Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "KRAINA HAŃCZY",
pracownik Suwalskiego Parku Krajobrazowego z doświadczeniem w realizacji projektów ze środków krajowych.
Członkowie Stowarzyszenia posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań dofinansowywanych przez Urząd
Miasta Suwałki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jak również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast obsługa księgowa zadania będzie powierzona księgowej Stowarzyszenia
Miłośników SPK "KRAINA HAŃCZY".
Za organizację wydarzenia odpowiedzialny jest komitet organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele
Stowarzyszenia Miłośników SPK "KRAINA HAŃCZY", Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz PWSZ w Suwałkach.

Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań.
Stowarzyszenie Miłośników SPK "Kraina Hańczy" dysponuje aparatem fotograficznym do prowadzenia dokumentacji prac,
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sprzętem biurowy do prac administracyjnych i sprawozdawczych: zestaw komputerowy, stały dostęp do internetu,
drukarki, kopiarka, telefon. Wkład rzeczowy zostanie udostępniony na rzecz realizacji niniejszego zadania nieodpłatnie.

Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z podaniem
cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest koszt nie dotyczy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem sali konferencyjnej 0,0    

2. Koszty związane z wydrukiem dyplomów i
materiałów konferencyjnych

400,0    

3. Nagrody za najlepsze referaty oraz
podziękowania dla gości specjalnych

300,0    

4. Drobne upominki dla uczestników 0,0    

5. Spotkanie integracyjne prelegentów (Mk
Bowling Suwałki)

400,0    

6. Materiały i próbki do zajęć laboratoryjnych 200,0    

7. Catering 2000,0    

8. Wynajem autokaru 900,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4200,0 2000,0 2200,0

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