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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACII ZADANIA PUBLICZNEGO A^V^
n ' '"' /y
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: ; ^ ' j/f
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instfukqami umies2<źb'iliynni ^rsy poszczególnych pfblach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobierani@*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewiaścrwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobie ran te*/niepobie ranie*".

l. Podstawowe informacje o ztożonej ofercie
r"

BURMISTRZ DREZDENKA

1. Organ administracji publicznej,
.;.^Lktóregpadj'&sqwąna jest oferta^
2. Rodzaj zadania publicznego1

Wspieranie finansowe działalności z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drezdenko

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-mafl, numer telefonu

l Stowarzyszę nie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślad" Drezdenko.
[Podstawą są zasady określone w statucie.
l Ewidencja -EK 30/2004 Powiat Strzelecka- Drezdenecki.
JAdres do korespondencji: Jerzy Kaczmarczyk 66-530 Drezdenko Ul Sienkiewicza 24/2

;Tel 605117009 wojtek161@vp^l
2. Dane osoby upoważnionej do
składania

Jerzy Kaczmarczyk Tel. 605117009 wojtek16'l(5ivp.pl
Florian Jesiński 578497171 lotek13(5łop.pl

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i Nr Konta: PL 07 8362 0005 0033 3889 2000 0010
nazwisko,

Lubuska Wielkopolski BanK Spółdzielczy W Drezdenku

numer telefonu, adres poczty

elektronicznej)
-_J

l. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego2'

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie
Drezdenko, Popularyzacja sportów rowerowych
Data

Imają 2021

rozpoczęcia

Data j29 lipca 2021
zakończenia

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

i- 30 maja2021 zostanie zorganizowany "Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka" dla dzieci z miasta i gminy
|Drezdenko. Rajd przebiegać będzie ulicami Drezdenka, a następnie w Parku Kultur Świata zostaną
[przeprowadzone konkursy i zabawy sportowe dla dzieci. Duże zainteresowanie dzieci i ich rodziców pozwala
Inam zakładać, że w rajdzie weźmie udział ok 50-55 osób (rodzice z dziećmi i członkowie Jednośladu
j11 lipca 2021 odbędzie się pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium w Rokitnie dla mieszkańców Miasta i
|Gminy Drezdenko. W rajdzie do Rokitna weźmie udział ok 30 cyklistów.
Dzieci, młodzież i mieszkańcy gminy Drezdenko chętnie biorą udział w imprezach sportowych
organizowanych przez Jednoślad o czy świadczy duża ilość uczestników tych zajęć w latach poprzednich.
{Jest to dla nich zdrowa forma spędzania czasu podnosząca poziom sprawności fizycznej.

" 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. póz. 450, z póżn. zm.).
v Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

100%

Lista uczestników, zdjęcia, video,

Zakładanym rezultatem zadania
będzie popularyzacja sportów

Zamieszczenie zdjęć w portalach

rowerowych, krzewienie

społecznościowych.

zamiłowania do systematycznego
uprawiania sportu, pogłębianie
wiedzy o Mieście i Gminie
Drezdenko wśród dzieci, młodzieży i

Zapis w aplikacjach mobilnych

mieszkańców.

Kolejnym rezultatem będzie
edukacja dzieci i uczestników w

100%

Zamieszczenie zdjęć w portalach
społecznościowych.

Zapis w aplikacjach mobilnych

zakresie bezpieczeństwa na
drogach.

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

Jednoślad zrealizował już wiele działań w obszarze zadań publicznych. Wszystkie działania rozliczane są
na bieżąco, a do sprawozdań nigdy nie wniesiono zastrzeżeń. Rajdy i imprezy rowerowe prowadzone są
przez doświadczonych członków Jednośladu, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji
imprez w tym rowerowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

E-P.

Wartość

Z dotacji

PLN
Koszt 1 Rajd rowerowy z okazji

Z innych
źródeł

1000

Dnia Dziecka- zakup zabawek
1.

2.

napojów słodyczy i wyżywienia dla
dzieci

Koszt 2 Rajd rowerowy do
Rokitna -organizacja rajdu,
zakup koszulek i plakietek
pamiątkowych, zakup
wyżywienia

1200

3.
4.
5.

Koszt 4
Koszt 5
Suma wszystkich kosztów realizacji
zadania

2200

2200

o

V. Oświadczenia
Oświadcz? m (-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta (-łów);
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)* 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 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.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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Prezes
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