
1 
 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnid wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.  
Zaznaczenie  gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślid niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
   do którego adresowana jest oferta  

 

URZĄD GMINY SPYTKOWICE  

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego
1) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.  

4. Tytuł zadania publicznego 
"Remont-montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu 

starorzeczy ”Wiśliska"  

 

 

5. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
10.04.2017 Data  

zakooczenia 
10.05.2017 

 
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) 

Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 

NR KRS: 0000334599 

Mazowiecka  104/36, 30-023 KRAKÓW 

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

Anna Świątek– 791 934 343, aniaswiatek@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 

 

Zadanie polegać będzie na remoncie - montażu elementów małej architektury w obrębie 

kompleksu starorzeczy ”Wiśliska": "Wiśnicz", "Oko" i "Krajskie" usytuowanych na terenie 

Gminy Spytkowice. 

Zakres remontu przewiduje wyremontowanie 10 tzw. "zespołów obiektów małej architektury" 

(w tym: punkt  informacyjno-wypoczynkowych oraz podesty drewniane).  

 

 

                                                 
1 )

 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadao określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2 )
 Termin realizacji zadania nie może byd dłuższy niż 90 dni. 

mailto:aniaswiatek@gmail.com
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Cele zadania:  

 ochrona kompleksu starorzeczy: "Wiśnicz", "Oko" i "Krajskie" położonych na terenie gminy 

Spytkowice, stanowiących ostoję przyrody i korytarz ekologiczny,  

 stworzenie miejsc dla aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy a w szczególności 

wędkarzy, dzieci i młodzieży i turystów,  

 pielęgnowanie ekologicznych i turystycznych walorów Gminy,  

 promowanie ekologicznego stylu życia,  

 angażowanie społeczności Gminy w działania o charakterze proekologicznym,  

 rozpowszechnianie występującej na terenie Gminy flory i fauny, 

 zwiększanie świadomości społecznej nt. konieczności ochrony przyrody.  

 

Miejsce: 

Gmina Spytkowice w powiecie wadowickim, na działkach nr 534/5, 534/4, 534/3, 534/2, 

usytuowanych na w/w Starorzeczach.  

 

Odbiorcy:  

Adresatami zadania publicznego będą przede wszystkim: mieszkańcy gminy Spytkowice,                     

dzieci i młodzież z terenu Gminy, okoliczni oraz odwiedzający Gminę wędkarze i turyści 

korzystający w walorów przyrodniczo - turystycznych naszej Gminy.  

 

Wkład osobowy i rzeczowy:  

Wkład osobowy fundacji związany z koordynacja i zarządzaniem realizacją zadania. 

 

 
  

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

 

 poprawa  stanu istniejącej małej architektury,  

 stworzenie dodatkowych miejsc informacyjnych oraz miejsc aktywnego wypoczynku                                

i rekreacji,  

 stworzenie miejsc edukacji przyrodniczej i ekologicznej, 

 zwiększenie oferty turystycznej gminy Spytkowice, 

 podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej Starorzeczy oraz wzrost zainteresowania 

tym obszarem.  
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje  możliwośd dodania  kolejnych wierszy)  
 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji
3) 

(zł) 

do poniesienia  
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących  
z innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego

4)
 

(zł) 

1.  

 
 

remont 10 tzw. zespołów obiektów małej 

architektury  
 
 
 

 
 

11250 

 
 

9000 

 
 

2250 

 
 
 

Koszty ogółem: 

 
 
 

11250 

 
 
 

9000 

 
 
 

2250 

 
 
 
Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeo 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 zobowiązao 

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

na ubezpieczenia społeczne. 
 

 
Anna Świątek - Wiceprezes Zarządu 
................................................................. 
 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeo woli  
w imieniu oferenta) 

 Data 30.03.2017 r.  

 

 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodnośd z oryginałem 
kopia  aktualnego  wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

                                                 
3 )

 Wartośd kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyd 10 000 zł.   
4 ) 

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  


