•!Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (póz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACtt 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*/niQpobioraniQ*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
l.Organadministracjipublicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadariia publicznego1'

Wójt Gminy Świdnica
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spoteczności lokalnych

poprzez tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wydawania czasopism.

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

Stowarzyszenie zwykłe,. Królestwo Ryb" Grabowiec 31 NIP 9731062724

2. Dane ósobyupoważnióriej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Martyna Kłębek
numertelefonu, adres poczty elektronicznej)

Tel. 781141 256

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
t. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Rodzinne wędkowanie z nagrodami
Data

10.07.2022

rozpoezęcia

Data

10.08.2022

zakończenia

S. Syntetyczny opis zadania (wraz zeWskazaniem miejsca jego realizacji)

Celem zadania jest zorganizowanie rodzinnego wędkowania dla mieszkańców wsi, podczas którego zostaną wręczone]
nagrody za udany połów a także zostanie zorganizowane ognisko integracyjne z drobnym poczęstunkiem. Uczestnictwol
mieszkańców w tego typu imprezach zwiększa ich aktywność społeczną,, co przekłada się na większe zaangażowanie]
M sprawy lokalne.

1> Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.póz. 450, z późn. zm.).
2> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu

Sposób momtórowania rezultatów /źróidło

rezultatów (wartość
docelowa)

Rozdanie nagród

20

Zorganizowanie
spotkania integracyjnego

l

informacji o osiągnięciu wskaźnika

Dokumentacja księgowa, dokumentacja
fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna, dokumentacja
księgowa

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

Stowarzyszenie Królestwo Ryb działa od 28.06.2018r. Dotychczas udało się pozyskać środki finansowe z konkursu]

organizowanego przez Wójta Gminy Świdnica w ramach tego konkursu realizowany był projekt „Uratujmy naszą wyspę]
„- ochrona flory i fauny budującej na zbiorniku wodnym w Grabowcu „, Uratujmy brzegi zbiornika wodnego w Grabowcu,]
pozyskano środki z FIO i realizowany był projekt,. Bezpieczna woda" Grabowiec. Stowarzyszenie było organizatorem]
kilku zawodów wędkarskich, w których brali udział członkowie stowarzyszenia. Stowarzyszenie w swoich zasobach ma]
plac, który jest w użyczeniu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
l.
2.

Rodzaj kosztu

Wartość
PLN

Zdotacji

Z innych
źródeł

Zakup nagród dla uczestników imprezy 400,00
400,00
Zakup środków spożywczych

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

800

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

l) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dziatalności 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 tytutu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytutu sktadek 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 sktadaniem 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.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

STOWARZYSZENfE-KRÓLESWORW
GRABOWIEC
NIP 9731062724

REGON: 382416523

Data ..•.C.A..L).^...^..^.Z.

