
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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Powiatu Świeckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Turystyki i krajoznawstwa

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 email, numer telefonu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
86-100 Świecie
Wojska Polskiego 141 / lok 3
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000313948

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

Tomasz Pasiek, 513897524, kontakt@tmzs.org.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Tydzień Mobilności Rowerowej w Świeciu 2021

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-05-22 Data

zakończenia 2021-07-15

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

Zadanie dotyczy organizacji cyklu wydarzeń promujących krajoznawstwo, odkrywanie powiatu świeckiego na rowerze,
zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność. Ponadto celem Tygodnia Mobilności Rowerowej jest przedstawianie różnych
aspektów wykorzystywania jednośladów w codziennym życiu. Zadanie jest kontynuacją inicjatyw TMZŚ popularyzujących
turystykę lokalną, krajoznawstwo i mobilność rowerową realizowanych w poprzednich latach, takich jak Wiosenny Rajd
Rowerowy, Rowerowy Rajd Końca Lata, czy Sportowe Grand Prix Świecie na stulecie. Tydzień Mobilności Rowerowej
rozszerza wcześniejsze inicjatywy o prelekcje podróżnicze dotyczące odkrywania bliższych i dalszych zakątków naszego
kraju na rowerze. W trakcie prelekcji poruszone będą również kwestie właściwego przygotowania jednośladu na dłuższe i
krótsze podróże, czy też wykorzystania rowerów w codziennych dojazdach do pracy lub szkoły. Prelekcje będą
wzbogacone inicjatywami plenerowymi takimi jak wycieczki rowerowe po ciekawych zakątkach Powiatu Świeckiego. W
ramach TMR zaplanowany został również konkurs fotograficzny mający zachęcać cyklistów z Gminy Świecia do
dojeżdżania rowerem do pracy lub szkoły i dokumentowania swoich codziennych dojazdów. Część prelekcyjna zadania
została zaplanowana w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej i ogrodzie MBP (o ile aura pozwoli na prelekcje
plenerowe). W przypadku wycieczek rowerowych osoby nieletnie mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu jedynie pod opieką
prawnego opiekuna. Z okazji TMR przygotujemy Paszport Tygodnia Mobilności Rowerowej, który trafi do uczestników
wycieczek rowerowych i prelekcji. Za udział w  każdym wydarzeniu dany uczestnik otrzyma naklejkę do paszportu.
Uczestnicy, którzy zgromadzą minimum trzy naklejki otrzymają zestawy upominków. Liczymy, że Paszport TMR jeszcze
bardziej zmobilizuje do udziału w naszym cyklu większą liczbę osób i przyczyni się do popularyzacji idei przyświecającej
naszemu cyklowi.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Zachęcenie mieszkańców powiatu
świeckiego do odkrywania swojego
regionu na rowerze

Większa liczba cyklistów
korzystających ze szlaków
rowerowych powiatu świeckiego

Ankieta

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

Głównymi zadaniami stowarzyszenia są: upowszechnianie kultury we wszystkich jej postaciach, ochrona dóbr kultury i
tradycji, utrwalanie, dokumentowanie i upowszechnianie tradycji historyczno-kulturowych „małych ojczyzn” oraz wartości
patriotyczno-narodowych, rozwijanie i wspieranie społecznego ruchu kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i turystyczno-
krajoznawczego oraz budowanie społecznej aktywności obywatelskiej na rzecz swego bliższego i dalszego otoczenia.
TMZŚ jest organizatorem wydarzeń, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych miasta i regionu, m.in.
Festiwalu podróżników Piąty Ocean, Nocy Astronomicznej, Dnia Bałabuna, Konferencji popularno-naukowej "Miasto moje,
a w nim", Projektu Świecka Sztuka, Wiosennego Rajdu Rowerowego, Rowerowego Rajdu Końca Lata, licznych spacerów
krajoznawczych, gier terenowych i konkursów promujących krajoznawstwo.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł
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1 Zakup pamiątkowych medali dla uczestników wycieczek rowerowych +
projekt medali i banerów 2 300,00 zł

2 Poczęstunek dla uczestników wycieczek rowerowych 1 500,00 zł

3 Nagrody w konkursie Paszportu Tygodnia Mobilności Rowerowej 1 200,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
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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)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

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

Przypisy
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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