
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) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 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 email, numer telefonu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy
85-023 Bydgoszcz
Toruńska 57A 

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000007127

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

Sławomir Górko tel. 503012280 ow@opzw.bydgoszcz.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim - zwalczanie
kłusownictwa wodnego

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-07-01 Data

zakończenia 2022-09-28

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

Poprzez zakup oleju napędowego i paliwa  prowadzone będzie patrolowanie wód powierzchniowych mające na celu
przeciwdziałanie kłusownictwu. Miejscem realizacji będzie teren Powiatu Świeckiego.
Informowanie właściwych organów o zaobserwowanych zanieczyszczeniach wód ściekami ogólno-bytowymi i
ropopochodnymi.
Zwalczanie hałasu nad akwenami ze strefami ciszy w lasach.
Ochrona gatunków rodzimych w celu zachowania bioróżnorodności.
Zgłaszanie nielegalnych wycinek drzew nad akwenami.
Monitoring rzek i strug oraz jezior w celu weryfikacji siedlisk bobrów, oraz kormoranów.
Poprzez zakup oleju napędowego i paliwa  prowadzone będzie patrolowanie wód powierzchniowych mające na celu
przeciwdziałanie kłusownictwu.
Informowanie właściwych organów o zaobserwowanych zanieczyszczeniach wód ściekami ogólno-bytowymi i
ropopochodnymi.
Zwalczanie hałasu nad akwenami ze strefami ciszy w lasach.
Ochrona gatunków rodzimych w celu zachowania bioróżnorodności.
Zgłaszanie nielegalnych wycinek drzew nad akwenami.
Monitoring rzek i strug oraz jezior w celu weryfikacji siedlisk bobrów, oraz kormoranów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Zmniejszenie liczby osób
pozyskujących ryby niedozwolonymi
metodami

20 osób sprawozdanie SSR

Ochrona wód poprzez przestrzeganie
stref ciszy na akwenach wodnych 15 patroli raporty z patroli

Kształtowanie idei u dzieci
zostawiania porządku po sobie
poprzez organizację spotkania

2 spotkania zdjęcia, lista obecności

Ochrona rodzimych gatunków w celu
zachowania bioróżnorodności -
poprzez zabezpieczenie sprzętu
kłusowniczego z wody

5 zgłoszeń protokoły zatrzymanego sprzętu z
policji

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

Celem związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód,
działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. W latach  2015 - 2021 zadania dotyczące ekologii i
ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego na terenie Powiatu Świeckiego . W 2021 roku dotacja w kwocie 8.000,-
zł wkład własny 4374,50 zł.  
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 olej napędowy 2 000,00 zł

2 etylina 3 000,00 zł

3 odzież ochronna 4 080,00 zł

4 kalosze 1 300,00 zł

5 akumulator do samochodu 650,00 zł

6 kamizelki ochronne 1 600,00 zł

7 buty 2 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 630,00 zł 10 000,00 zł 4 630,00 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.

Generator eNGO Suma kontrolna: 7483 7704 3dcb 55e2 995d 048e 8a10 3760 

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


	I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
	II. Dane oferenta(-tów)
	III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
	IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
	V. Oświadczenia

