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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*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niopobiQraniQ*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
l. Organ administracji publicznej,
do którego jestadresowana oferta

Urząd Gminy Świdnica

2. Rodzaj zadania publicznego11

Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

l. 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
Wyspa Kultury

Ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS:0000539977
Telefon: 695826354

Email: stowarzyszeniewyspakultury @gmail.com

2. Dane osoby upoważnionej do składania
Paulina Sidoruk - tel. 724 583 172
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

l. Zakres rzeczowy zadania publicznego
l. Tytuł zadania publicznego

Kultura na fali

2. Termin realizacji zadania publicznego2'

Data

01.07.2022

rozpoczęcia

Data

30.09.2022

zakończenia

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

Projekt "Wakacje na fali" będzie organizowany w miejscowości Świdnica, a dokładnie nad zbiornikiem wodnymi
- zalew w Świdnicy. W okresie letnim jest to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców gminy. Projekt)
skierowany jest do osób w każdym wieku - dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz seniorów.
11 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.póz. 450, z późn. zm.).
2l Termin realizacji zadania nie może być dtuższy niż 90 dni.

|W ramach projektu zorganizujemy bezpłatne zajęcia rekreacyjno-taneczne. Do prowadzenia zajęć zatrudnimyl
|instruktorkę, która poprowadzi animacje taneczne co drugą niedzielę. Zajęcia będą miały charakter otwarty i|
^niędzypokoleniowy. Projekt ma zachęcić młodych i seniorów do spędzania swojego wolnego czas nad
Iświdnickim zalewem.

jMocnym punktem naszego projektu będzie jego promocja. Uczestnicy o wydarzeniach dowiedzą się z lokalnych)
|mediów i Internetu. Informacje o projekcie prześlemy do lubuskich telewizji, gazet i radia, z prośbą o|
|opublikowanie harmonogramu pikniku w mediach. Wiadomości prześlemy również do intemetowych serwisów)
infomiacyjnych, które publikują wiadomości z regionu.

|Nawiązując, współpracę z Wydziałem Promocji w Gminie Świdnica prześlemy informacje o zalewie w Świdnicy]
projekcie "Kultura na fali" do pobliskich Punktów Informacji Turystycznej, np. w powiecie krośnieńskim,!
|żagańskim, żarskim, nowosolskim. Wszystkie publikowane przez nas informacje będą zawierały informacje oj
|dofinansowaniu i odpowiednie logotypy.

RSTasz projekt nawiązuje do działań naszego Stowarzyszenia. W zeszłym roku nad świdnickim zalewem wspólnie)
|z młodzieżą przygotowaliśmy Wyspę Kultury. Jest to miejsce przeznaczone dla młodych ludzi, w którym]
|znajdują się ekologiczne meble i szafa do bookcrossingu. Dodatkowo nasze stowarzyszenie aktywnie organizuje)
[projekty kulturalne, rekreacyjne, turystyczne dla mieszkańców naszego regionu. Mamy na swoim koncie]
|organizację warsztatów artystyczno-rekreacyjnych dla młodzieży w okresie zimowym i letnim.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)

Nazwa rezultatu

Fotorelacja z wydarzenia.

5 zajęć animacyjnych

Organizacja 5 animacji tanecznych.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

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

iStowarzyszenie Wyspa Kultury jest organizacją działającą od 2015 roku w jednej z miejscowości w gminie]
|Swidnica (Poprzednia nazwa to Stowarzyszeni Razem dla Wilkanowa). W 2021 roku nastąpiły zmiany]
i organizacja zmieniła nazwę, siedzibę i statut. Zarząd wspólnie z członkami zadecydował, aby swoje działania)
rozszerzyć na wszystkie miejscowości w gminie Świdnica. Skupiamy się przede wszystkim na organizacji czasu]
wolnego dla wszystkich gmp wiekowych, promujemy zdrowy tryb życia, popularyzujemy czytelnictwo.l
Wspieramy artystów i rękodzielników.

Stowarzyszenie już 4 lata z rzędu otrzymało dotację na działalność z młodzieżą z Województwa Lubuskiego, a
także z dużym powodzeniem realizowało projekty, na które otrzymało dofinansowanie z Gminy Świdnica.
Wszystkie dokumenty i sprawozdania zostały rozliczone prawidłowo i złożone w terminie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
l.

Rodzaj kosztu
Zatrudnienie instruktora

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN
1400,00 zł
1400,00 zł

Z dotacji

Z innych

źródeł
1400,00

0,00

1400,00

0,00
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V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
l) 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, ztożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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