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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych palach, zgodniez instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieraniet/niepobieranie” aznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie/nicpobiuranio”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Tt,. gan administracji publicznej, Zarząd Powiatu w Koszalinie

do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

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-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie zwykle pod nazwą: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowa 23, 76-004 Sianów
wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego w dniu 01 października 2021 r., pod poz.
Nr 62.
e-mail:sikorka1306@gmail.com; tel 508-OSO-715
Nr konta bankowego : 65 1540 1043 2104 0005 0467 0001 Bank Ochrony Środowiska SA. Odział Operacyjny w Koszalinie

Iwona Sikorska- przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa
2. Dane osoby upoważnionej do składania te). 508-050-715; e-mail: sikorka1306@gmail.com

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Eco Dąbrowa

Data 01-12-2022 Data 31-12-20222. Termin realizacji zadania publicznego21 -

rozpoczęcia zakonaenia

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

adanie polega na zakupie 4 szt ławek parkowych. Zakupione ławki będą na stale umiejscowione na wsi Dąbrowa, gmina

Sianów w wyznaczonych miejscach i na stałe wpiszą się w krajobraz wsi. Zakupione ławki zostaną ustawione i

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 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. Stowarzyszenie na R;ez
Rozwoju Wsi Dąbr9W

Dąbrowa 23 76-004 Snw
NIP 49906879
regon 520098



rzytwierdzone na stale pomiędzy drzewkami jarzębiny, na pasie zieleni, przy drodze wiodącej do szkołyi kościoła

naszej miejscowości. Ławeczki pozwolą odpocząć w czasie spaceru osobom starszym ale również staną się miejscem

spotkań okolicznych mieszkańców i przyjezdnych gości. Montażem i ustawieniem ławek zajmą się okoliczni mieszkańq

we własnym zakresie. Inicjatywa uzyskała aprobatę Urzędu Gminy i Miasta Sianów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Sposób monitorowania

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu_wskaźnika

Zakup 4 szt ławek Planujemy zakupić 4 szt ławek parkowych i przytwierdzić Materiał zdjęciowy oraz relacja
parkowych je na stałe przy drodze wiodącej do miejscowej szkoły i na FB Sołectwa Dąbrowa i

kościoła. Ławeczki na stałe wpiszą się w krajobraz wsi oraz Stowarzyszenia na Rzecz
pozwolą odpocząć podczas spacerów osobom starszym Rozwoju Wsi Dąbrowa
oraz staną się miejscem spotkań okolicznych mieszkańców
i przyjezdnych gości. Montaż ławek przyczyni się również
do integracji okolicznych mieszkańców.

Za ) wkrętów, Inne koszty niezbędne w celu solidnego zamontowania Materiał zdjęciowy oraz relacja
cementu itp. ławek w miejscowości Dąbrowa. na FB Sołectwa Dąbrowa i

Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Dąbrowa

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

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju wsi Dąbrowa jest młodym stowarzyszeniem powstałym w 2021 i zarejestrowanym

Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonym przez Starostę Powiatu Koszalińskiego poz nr ew. 62 z dnia 01.10.2021r.

towarzyszenie wspiera lokalne inicjatywy mieszkańców, w miarę możliwości realizujemy ich potrzeby m.in. stąd pomys

na zakup ławek. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa działa dla okolicznych mieszkańców i razem

mieszkańcami. Wszelkie inicjatywy staramy się realizować według ich pomysłów i przy wspólnym działaniu, zgodnie

aszym mottem „Razem możemy Więcej”.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

4. Ławka 4 szt x 439,00 1756,00

S. Inne koszty (np. cement, wkręty, woda 244,00

dla montujących itp)

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2000,00 2000,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2) pobiQranic wipdczoń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnotci pożytku
publicznego;

3) oferentt /..efeneit składający niniejszą ofertę nie zalega(.ją) / zalegaf3ą) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
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4) oferent” /-efefenei” składający niniejszą ofert ę nie zalega(-ją)” /-zalcga( ją) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Knjowym 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 zgromadzeniem, 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.

Iwona Sikorska -przedstawiciel Data 14.11.2022r
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łpodpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświad eń
woli w imieniu oferentów)


