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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
19) turystyka i krajoznawstwo

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

Nazwa: "Kormoran", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000006266, Kod pocztowy: 19-300,
Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Grajewska, Numer posesji: 16A, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki,
Gmina: Ełk, Strona www: , Adres e-mail: danuta.imko@wp.pl, Numer telefonu: 509941243,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Danuta Imko
 
Adres e-mail: danuta.imko@wp.pl Telefon: 509941243

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rower- nasza szansa na rozwój

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

18.08.2019 Data
zakończenia

31.10.2019

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

Z projektu ,,Rower- Nasza Szansa Na Rozwój" skorzysta 36 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Ełku. Projekt wychodzi naprzeciw wielu potrzebom niepełnosprawnych osób. Wycieczki oraz
regularne przejażdżki rowerowe będą obejmowały każdego wychowanka w internacie. Dzięki temu projektowi wiele osób
nauczy się jeździć na rowerze, przestrzegać zasad ruchu drogowego, zwiedzać okolice swojego zamieszkania, będzie spalać
zbędne kalorie ( walczymy z otyłością u dzieci), w zinternetyzowanym świecie będą obcować z naturą, będą uczyć się
pokonywać własne słabości oraz napotykające problemy. Poznają też historię naszego regionu, odwiedzą miejsca pamięci
narodowej. Są to kolejne działania mocno integrujące osoby niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym. Wielu z naszych
wychowanków nie posiada własnego roweru, gdyż dla niektórych rodziców jest to zbędny wydatek. W projekcie uczniowie
mają szansę poznać tajniki jazdy na rowerze i czerpania z tego przyjemności.

Miejsce realizacji

Teren Powiatu Ełckiego - wycieczki rowerowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wycieczki rowerowe po terenie
powiatu ełckiego

8 dokumentacja fotograficzna -
informacje na portalach
społecznościowych, karta wycieczki

Wycieczki - rajdy rowerowe - w
miejsca o szczególnym znaczeniu
regionalnym

2 dokumentacja fotograficzna -
informacje na portalach
społecznościowych, karta wycieczki

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie "Kormoran" obejmuje swym zasięgiem uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku,
zamieszkujących teren Powiatu Ełckiego. Jego zadaniem jest umożliwianie jak najwyższego funkcjonowania psychicznego,
fizycznego i społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym oraz autyzmem.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizowanie pieszych wycieczek po okolicy, imprez integracyjnych o charakterze sportowym oraz spływów kajakowych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Wykwalifikowani instruktorzy turystyki rowerowej
Zasoby rzeczowe
13 rowerów przeznaczonych do naprawy
13 kasków rowerowych
13 kamizelek

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Naprawa 13 rowerów 1300,0    

2. Pompka i 5 zestawów naprawczych 90,0    
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3. Zakup apteczki 20,0    

4. Wynagrodzenie księgowej 150,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1560,0 1390,0 170,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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)*  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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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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