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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

promocja wartości chrześcijańskich 

Przeprowadzenie dla około 50 
uczestników 1-nej Mszy św. w  
Sanktuarium M.B. Bolesnej w 
Oborach, w dniu 19 czerwca 
2021 r. i 1-nej Mszy św. w 
Sanktuarium Diecezjalnym 
św. Antoniego z Padwy w 
Ratowie w dniu 28 czerwca 
2021 r. 
 

- lista uczestników biorących udział w Mszy 
św. 

integracja społeczna 
Zorganizowanie 1-go spotkania 
integracyjnego dla uczestników 
przedsięwzięcia  

- lista osób uczestniczących w spotkaniu 
integracyjnym w dniu 28.06.2021 r.  
 

turystyka i rekreacja 

Zorganizowanie dla około 50 
osób pielgrzymki rowerowej do 
Obór i spływu kajakowego 
rzeką Wkrą dla około 50 osób 

- lista uczestników biorących udział w 
pielgrzymce rowerowej w dniu 19.06.2021 
r., 
- lista uczestników biorących udział w 
spływie kajakowym w dniu 28.06.2021 r. 

 
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, 

które będą wykorzystane w realizacji zadania 
Oferent (Parafia) oprócz obligatoryjnych zadań tj. zapewnienia opieki duchowej parafian podejmuje szereg 
działań na rzecz społeczności lokalnej. W 2018 r. i 2019 r. były zorganizowane letnie wyjazdy dzieci i 
młodzieży z terenu parafii. W latach 2019, 2020 zorganizowano Orszak Trzech Króli i Dożynkowy Piknik 
Rodzinny. Przedsięwzięcia zgromadziły wielu mieszkańców tutejszej parafii . Cyklicznie organizowane są 
pielgrzymki krajowe jak i zagraniczne. Na terenie parafii prężnie działa grupa oazowa, ministranci i schola. W 
trakcie roku szkolnego oferent organizuje także wyjazdy dla dzieci mające na celu edukację religijną (wyjazdy 
do muzeów, rekolekcje itp.) Podejmowane działania mają na celu promowanie wartości chrześcijańskich i 
integrację społeczną. Oferent posiada doświadczenie w realizacji działań planowanych w niniejszej ofercie. W 
ramach powyższych działań skierowanych do wiernych z terenu parafii zostaną wykorzystane zasoby 
pieniężne oraz zasoby ludzkie (opiekunowie) oraz chcemy zachęcić wolontariuszy do wzięcia udziału w 
organizacji pielgrzymki rowerowej i spływu kajakowego. Nasza nieodpłatna praca będzie początkowo 
polegała na zareklamowaniu projektu wśród społeczności lokalnej a następnie zorganizowanie spotkania 
integrującego odbywającego się po rowerowej pielgrzymce i spływie kajakowym.  
W wyjeździe weźmie udział 1 ksiądz i 6 opiekunów (osoby świeckie).  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego  

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych  
źródeł 

1. Transport  1.000 zł 1.000 zł 0.00 zł 

2. Zakup koszulek 1.250 zł 1.250 zł 0.00 zł 

3. Organizacja spływu kajakowego  2.700 zł 2.700 zł 0.00 zł 

4. Zakup namiotu 3.500 zł 3.500 zł 0.00 zł 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8.450 zł 8.450 zł 0.00 zł 

 
 

 






