
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)

Magdalena Kaczmarek Mniszek 39 86-134 Dragacz tel. 698-873-127
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Infrastruktura turystyczna w sołectwie Mniszek w Gminie Dragacz

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-12-06 Data

zakończenia 2021-12-31

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

Działanie obejmuje rozbudowę infrastruktury turystycznej poprzez budowę i montaż elementów infrastruktury turystycznej  -
trzech kompletów stolików z miejscami do siedzenia z litego drewna, montowanego na stałe w grunt, z zachowaniem
istniejącej zieleni niskiej w postaci trawy na części działki 162, obręb Mniszek, gm. Dragacz.

Działanie ma na celu wzbogacenie potencjału turystycznego powiatu świeckiego poprzez rozwijanie ruchu rekreacyjnego
w atrakcyjnych miejscach regionu.

Wspomniana mała architektura jest jednym z kilku elementów zamierzonych działań.  Planowane kolejne etapy w 2022 r.
to m. in. dodatkowe 6 kompletów stolików z miejscami do siedzenia, 5 sztuk tablic edukacyjnych, witacz, biblioteczka, które
poprawią walory turystyczne powiatu świeckiego.

Dotychczas w ramach projektu wykonano dwie tablice: interaktywno-edukacyjną oraz kredową. Istniejące i planowane
tablice edukacyjne mają promować walory turystyczne powiatu świeckiego.

Infrastruktura rekreacyjna ma realnie wpłynąć na poprawę wartości turystycznych sołectwa Mniszek w Gminie Dragacz.
Kreowana przestrzeń ma ułatwić turystom odwiedzającym powiat świecki zapoznanie się z walorami powiatu świeckiego,
jak również służyć jako miejsce do odpoczynku podczas podróży przez Gminę Dragacz. 
Miejsce to przeznaczone będzie zarówno dla grup zorganizowanych (łącznie 36 miejsc siedzących), jak również wycieczek
indywidualnych.

Przez okoliczne lasy w Sołectwie Mniszek przebiegają trasy rajdów rowerowych m. in. przez zielony szlak "Grzymisława"
łączący Tczew ze Świeciem, trasy nordic walking, gry terenowe i in.piesze wycieczki.
Dodatkowo miejsce pamięci w Mniszku rocznie odwiedzają setki turystów, których powstająca infrastruktura mogłaby
zachęcić do dłuższej wycieczki po Gminie Dragacz.
Natomiast w świetlicy wiejskiej sołectwa Mniszek często odbywają się różne tematyczne warsztaty i spotkania zarówno dla
dorosłych mieszkańców Gminy Dragacz, jak również dla młodzieży szkolnej z lokalnej miejscowości - które przy
sprzyjającej pogodzie można by przeprowadzić na łonie natury, wykorzystując powstałą infrastrukturę.

Lokalizacja planowanego zadania jest bardzo korzystna z punktu widzenia turysty, ponieważ znajduje się w bardzo bliskim
sąsiedztwie węzła autostradowego autostrady A1 "Nowe Marzy", budowanej drogi ekspresowej S5 oraz drogi krajowej nr
91, jednocześnie mieści się w zacisznym, spokojnym miejscu, pośród borów sosnowych.

Oferta umożliwiająca korzystanie z tej przestrzeni będzie kierowana również do lokalnych szkół, do których aktualnie
uczęszcza ok. 600 uczniów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i  Ośrodków Kultury i Sportu i tym podobnych instytucji z
powiatu świeckiego - poprzez foldery turystyczne gminy Dragacz, stronę internetową Gminy Dragacz i Powiatu Świeckiego,
stronę facebook Sołectwa Mniszek oraz lokalną prasę. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Poprawa infrastruktury turystycznej
poprzez stworzenie miejsc
wypoczynku dla mieszkańców i
turystów

Trzy komplety stolików wraz z
miejscami do siedzenia

Sprawozdanie/dokumentacja
fotograficzna oraz faktura wykonania
usługi

Generator eNGO Suma kontrolna: e217 e5c4 f465 9476 d1aa a0b0 f098 b289 

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1) Strona 2 z 4



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

Głównymi zadaniami stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej są:
upowszechnianie kultury we wszystkich jej postaciach, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa przyrodniczego,
utrwalanie, dokumentowanie i upowszechnianie tradycji historyczno-kulturowych „małych ojczyzn”, 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.
Ostatnie lata to liczne projekty TMZŚ wspierające dziedzictwo przyrodnicze powiatu świeckiego, jak Dni Krajobrazu,
Wiślane Wici, akcje ekologiczne nad rzekami Wdą i Wisłą, czy też Projekt Czarcie Góry 2021 będący cyklem wydarzeń
promującym pasmo nadwiślańskich wzgórz popularnie zwanych Diabelcami.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wykonanie i montaż 3 stolików wraz z siedziskami 5 000,00 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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