
Głogów, dn. 02 .05. 2017

WEiSS.DKiS.425.4.2017r.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego
złożonej w trybie poza konkursowym

Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie złożyło w
dniu 02 maja 2017 do Urzędu Miejskiego w Głogowie ofertę na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt :"Dzieci Ryby
Głos Mają - Wędkarstwo - Moją Pasją-Mój Sport"" w trybie art. 19 a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2016,
póz. 239 z poźń zm.) - zlecenie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Głogowa po rozpatrzeniu oferty stwierdził:

1. oferta spełnia wymogi określone w art. 14 w/w ustawy
2. realizacja zadania jest jak najbardziej celowa
3. kwota dofinansowania powyższego zadania pt " Dzieci Ryby Głos Mają -

Wędkarstwo - Moją Pasją-Mój Sport"" wynosi 1.500,00 zł
4. wysokość finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000 zł
5. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego oferta zamieszczona została na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia :.L.\ maja 2017
osobiście w pokoju nr 303 lub telefonicznego 76 72 65 553

PREZY0ENT MUSTA

lafael RokaszewietŁ~~



Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia (póz. ...)

Załącznik nr l

WZÓR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertą 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: „pobiorąnio*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznego1'

4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Gmina Miejska Głogów

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu

Dzieci i Ryby Głos Mają - Wędkarstwo- Moja Pasja - Mój Sport

Data
rozpoczęcia

25.05.2017 Data
zakończenia

25.07.2017

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie, ul. Okrężna 21, Nip: 693-12-

66-106, KRS: 0000059983

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane psób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Prezes Urszula Murzyńska , 67-200 Głogów, ul. Okrężna 21,

tel. 606 326 291, domwglogowie@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Wędkarstwo to wspaniałe hobby. Daje możliwość zrelaksowania się, podziwiania piękna przyrody,

aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, adrenalinę przy złowieniu wielkiej sztuki, rozwija

strategiczne myślenie i precyzję działania, oraz daje możliwość nawiązania cennych przyjaźni. To

wszystko czyni z wędkarstwa hobby wyjątkowe. Jeżeli może być coś lepszego niż wędkowanie to może

to być jedynie wędkowanie z bliską osobą, z którą dzielimy naszą pasję.

2)

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.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Program skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczniów ZPSW w Głogowie obojga płc
w wieku od 12-24 lata w liczbie 20 osób, W programie weźmie też udział 15 osobowa grup
wolontariacka wyłoniona z młodzieży szkolnej w wieku od 15 do 20 lat.

Każde dziecko otrzyma upominek w postaci elementów sprzętu wędkarskiego oraz posiłek w trakcie
zawodów wędkarskich.

Organizacja powyższego zadania będzie kontynuacją corocznej rywalizacji, która odbywa się od 5 lat.
oroczne spotkania uczestników zawodów przyczyniają się do utrwalenia dobrych relacji między

zawodnikami i wolontariuszami, integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym
wzrostem poziomu tolerancji na postrzeganie niepełnosprawności. Jedna z głównych potrzeb realizacj
w/w zadania jest urozmaicenie i propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego i pokazanie
alternatywnych form jego spędzania.

Zawody wędkarskie odbywać się będą m.in. na prywatnym stawie w Buczynie,

Celem realizacji zadania jest kultywowanie dobrej tradycji corocznych spotkań wędkarskich
propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży, integracja młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem
okalnym jak też zmiana społecznego postrzegania osób z ograniczeniami, zdrowe współzawodnictwo

pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Stowarzyszenie Dom w Głogowie oraz Polski Związek Wędkarski koło Kleń od 5 lat organizują
wspólnie zawody wędkarskie. Jest to jedyny związek wędkarski w Głogowie i Stowarzyszenie, które
oferuje tak bogatą ofertę połowu ryb dla dzieci i młodzieży oraz dla osób niepełnosprawnych
ntelektualnie. Ponadto wszystkie pracę związane z przygotowaniem i obsługą zawodów wędkarskich
ą bezpłatne.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Widocznym i namacalnym rezultatem realizacji zadania będą połowy ryb, które zadecydują o zdobyciu
nagród przez najlepszych zawodników. Nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego posłużą do osiągnięcia
epszych wyników w kolejnych zawodach. Niematerialnym rezultatem zawodów są zawiązane

przyjaźnie, zdobyte doświadczenie, satysfakcja z osiągniętych rezultatów, sprawdzenie swoich
możliwości w porównaniu z innymi zawodnikami. Promocja walorów przyrodniczych okolicy Buczyny
pod katem wędkowania i wskazanie sposobów spędzania czasu wolnego.

zwiększenie aktywności młodzieży w zakresie promocji zdrowego trybu życia
i przeciwdziałania zachowaniom patologicznym (alkoholizm, narkomania, wandalizm, przemoc);



wskazanie młodzieży wartościowych rozrywek i aktywnych form wypoczynku;

uświadomienie młodzieży znaczenia pozytywnego myślenia o sobie;

zabieganie o dobre kontakty z innymi ludźmi;



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

1

2

3

4

Rodzaj kosztu

Nagrody dla dzieci i młodzieży:
puchary, medale, wędki, akcesoria

wędkarskie. 20 osób

Zakup akcesoriów wędkarskich do

zawodów ( zanęty, przynęty, haczyki,

spławiki, żyłki). 20 osób

Posiłek dla dzieci i młodzieży w

trakcie zawodów - Grill

Transport - dowozimy prywatnymi

samochodami dzieci (jeżeli nie mają

jak się dostać)

Koszty ogółem:

Koszt całkowity
(zł)

•

700 zł

400 zł

300 zł

100 zł

1500 zł

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji31

(zł)

700 zł

400 zł

300 zł

100 zł

1500 zł

do poniesienia
ze środków

finansowych
własnych, środków

pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego

(zł)

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społe zne.

STOW4 Zj
NA RZECZ INTEGR* Ij

4PRM

mgr -Ifrsmka -Mur.
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imien
oferenta)

~ N I E NA

, ' USAM°DZIi-LNIANIA
W GŁOGOWIE"

67-200 Ołogów, ul. Okrężna 21
t + -

Data

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


