
Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENłE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę 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: "pobieranie* /niel'loeieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Urząd Miejski w Dobrodzieniu
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznegoli
16. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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

Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice,
Plac Wolności 1 
46-80 Dobrodzień
KRS 0000164149 
603898621 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 1. Prezes Janusz Hurnik 602268933 
2. Wiceprezesi sekretarzGerard Wons 601516559 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 3. Skarbnik Lidia Kontny 690442390 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
Modernizacja szlaku turystycznego przyrodniczo - historycznego w
Dobrodzieniu.

2. Termin realizacji zadania publicznego" Data 124.07.2020 1 Data, . 131.07.2020 
rozpoczęcia zakończenia

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

MTROZ zamierza realizować projekt polegający na modernizacji tablic oznaczających szlak turystyczny pokazujących

dziedzictwo kulturowe Oobrodzienia. Będą one zawierać opracowane informacje dotyczące historii miasta, jego

17abytków i przyrody. Do wyznaczonego szlaku powstaną foldery/mapki do łatwiejszego zwiedzania przy pomocy szlaku.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

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 późno zm.).

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



Planowany poziom osiągnięcia
Spoąób monitorowania rezultatów I źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość

informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)
Wydruk mapek oraz folderów Gmina Dobrodzień Listy z potwierdzeniem folderów
reklamujących szlak.

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

MTRDZ to stowarzyszenie którego zadaniem statutowym jest dbanie o ocalenie od zapomnienia

wiedzy na temat dziedzictwa Ziemi Dobrodzieńskiej. W tym celu stowarzyszenie realizuje różne

projekty:

1. Cyfryzacja atrakcji turystycznych w Krainie Dinozaurów ze szczególnym uwzględnieniem Gminv

Dobrodzień.

2. Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny."

3. Historia straży pożarnej

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Wydruk folderów 4.500,00 4.500,00 0,0 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4.500,00 4.500,00 0,0 

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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.

Data: Dobrodzień,23.06.2020
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