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“Ś1AROŚTWO POWIATOWE
W ŚWIECIU ,

KANCELARIA OGOLNA

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: ,,pebieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Zarządem Powiatu Świeckiego z siedzibą w Świeciu n/W

2. Rodzaj zadania publicznego1' Ekologi i ochrony zwierząt oraz 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

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy,85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 57A
KRS 0000007127

_______III. Zakres rzeczowy zadania publicznego___  ____  ___  ___ ___ ___ ___

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

Sławomir Górko 503-012-280 s.qorko1973@wp.pl

I . . . .  i Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim - zwalczanie
1. Tytuł zadania publicznego .. .

| kłusownictwa wodnego

2. Termin realizacji zadania
publicznego2'

. !09.11.2020 , Data '30.12.2020
Data । 1 , , 1

1 ; zakończeni irozpoczęcia i 1 1
________ 1______ L?_____ L

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zakup silnika elektrycznego umożliwi efektywniejsze wykorzystanie posiadanych łodzi patrolowych
do kontroli. Będzie można przeprowadzić zwiększoną ilość akcji w tym samym okresie na dwóch
niezależnych akwenach. Prowadzone będzie patrolowanie mające na celu przeciwdziałanie
kłusownictwu.
Miejscem realizacji projektu będą wody powierzchniowe Powiatu Świeckiego.
Grupą docelową będą mieszkańcy i osoby przebywające nad wodą w tym wędkarze, turyści oraz
osoby aktywnie odpoczywające nad wodą.



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.

4. OpfcB zagadanych rezuttató
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Wyeliminowanie osób
wędkujących bez wymaganych
zezwoleń

joziom Spos»ob monitorowania rezultatów
/n a d toraiwsc ,

30 osób
Wy inronnacji o osiągnięciu wswazniaa

Sprawozdanie z raportów dowódcy
patrolu SSR

Przeciwdziałanie kłusownictwu
poprzez zmniejszenie ilości
sprzętu nielegalnego na wodach

20 szt. Sprawozdanie z raportów dowódcy
patrolu SSR

które

5 Krotka r-raraktoryśtyka Oferenta j n p d o s *
ofercpp o riz  zasobów,
w ykorzvofnew  eahzacp za&tma

Działająca w Powiecie Świeckim Społeczna Straż Rybacka powołana uchwałą nr XVI/66/2000
przez Radę Powiatu Świeckiego z dnia 26.01.2000 roku, zrzesza w swoich szeregach 52
przeszkolonych strażników. W/w straż zajmuje wysokie lokaty w klasyfikacji województwa
kujawsko-pomorskiego. Posiada ona do swej dyspozycji: samochód terenowy, przyczepy
podłodziowe łodzie oraz silniki spalinowe. W  swoich zasobach nie posiada silnika elektrycznego
do używania w strefach ciszy, aby emitować jak najmniejszy hałas, co umożliwiałoby na skryte
penetrowanie akwenów bez zdradzania swojej obecności. Po zakończeniu projektu zakupiony
silnik elektryczny pozostanie w dyspozycji grupy terenowej SSR przy kole nr 129 w Świeciu i
będzie nadal wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem przez następne lata.

III. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

8000,0(1. Silnik elektryczny z
osprzętem

2. Koszt 2
3. Koszt 3
4. Koszt 4
5. Koszt 5__________________
Suma wszystkie^ kosztów rsdizacj

źródeł

|  8000,00 5000,00 3000,00



V. Oświadczenia

Oświadczam (-my), 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)* / załega(-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 ew idencją*;

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.

::::::::::../w ...
.....................     Data

21 PAŹ. 2020

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

Okręg Pokiiiep Związku Wędkarskiego
w Bydgoską

85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 57 a
‘d  52 323 39 50, tel./fax 52 371 13 42


