Kędzierzyn-Koźle.

KST.525.38.2019

01.10.2019 r.

.

Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym w Kędzierzynie
Koźlu złożonej

przez Stowarzyszenie ~otocyklistów Troopers of Highways Me
z

siedzibą

w

Kędzierzynie-Koźlu.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku

późno

zm.) Stowarzyszenie

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z

Motocyklistów Troopers of Highways Me z

siedzibą

w

Kędzierzynie-Koźlu złożyło

uproszczoną ofertę

określonym

w art. 4 ust. 1 pkt 16) ww.

realizacji zadania w zakresie

ustawy.
Zadanie pod
warunki

określone

nazwą:

"MOTOM/KOLAJE 2019" ma charakter lokalny i

w art. 19a ust. 1 ww. ustawy tj.

przekroczy kwoty 10.000,00

zł

wysokość

i termin jego realizacji nie będzie

spełnia

dofinansowania zadania nie
dłuższy niż

90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na
ogłoszeń

okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
Miasta

Kędzierzyn-Koźle
każdy

ustawy,

oraz na stronie internetowej

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty

w formie pisemnej na adres:
47-200

Urzędu.

Kędzierzyn-Koźle

Urząd

Miasta

Kędzierzyn-Koźle,

w siedzibie

Urzędu

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.
może zgłosić

do niej uwagi

ul. Grzegorza Piramowicza 32,

lub w formie elektronicznej na adres:

beata. pogwizd@kedzierzynkozle.pl
Uznając celowość

realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu

Motocyklistów Troopers of Highways Me z
dotację

w

wysokości

Jednocześnie

9.000,00 zł

Kierowuik

Beata

Kaczyńska-Pogwizd

Wydziału

m~PO:;'T7k'
mgr Beat & acZijliSka-Pogwizd

w

Kędzierzynie-Koźlu przyznając

(słownie: dziewięć tysięcy złotych

00/100).

wzywam do podania nr konta Stowarzyszenia, na które zostimie

przekazana dotacja.
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Załączniki do rozporządzenia

\

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)
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WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu

wypełniania

Ofertę należy wypełnić wyłącznie

w

białych

oferty:

pu stych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach .
Zaznaczenie gwiazdką , np.: " pobieranie *jniepobieranie*" oznacza, ż e należy s kre ś lić niewła ś ciwą odpow i ed ź, pozo stawiaj ą c
prawidłową. Przykład : " pobieranie * jAieI39I3ieraAie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
~ ---------------------------------------r--------------------------------------------------------,

l. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

2. Rodzaj zadania publicznegol)

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Sądowym

lub innej ewidencji, adres siedziby, strona

Stowarzyszenie Motocyklistów Troopers of Highways MC
KRS:0000553156
ul. Zwycięstwa 18/4,47-225 Kędzierzyn - Koźle
adres poczty elektronicznej : SECRETARY@TOHMC.PL
Prezes zarządu : Leśniewski Wojciech
tel : 502230369
Sekretarz :
Sterko Mariusz
tel: 504033432
2. Dane osoby

upoważnionej

wyjaśnień dotyczących
L...

do składania
oferty (np. imię i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Sekretarz : Sterko Mariusz tel: 504033432
adres poczty elektronicznej : SECRETARY@TOHMC.PL

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznegoZ)

Motomikołaje

Data
rozpoczęcia

2019

I

07.10.2019

I zaDatakonczenla
'
. I 31.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
~towarzyszenie Motocyklistów Troopers of Highways MC w tym roku organizuje po raz 12 akcję "Motomikołaje". Celem akcji jest

~otarcie z pomocą rzeczową do jak największej liczby dzieci w wieku przedszkolnym . W okresie przedświątecznym zgodn ie z
radycją Mikołajkową staramy się dotrzeć z pomocą rzeczową do jak najw i ększego grona dzieci z rodzin ubogich, dla których często
'est to jedyny prezent. Akcję zaczynamy już od października . Zakup, pakowanie i rozwożenie paczek odbywa s i ę przy wkładz i E
materialnym i niematerialnym członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy (czas, środki transportu) . Miejsce realizacji- przedszkola
Gminy Kędzierzyn-Koźle, Dom Dziecka, Szpital Dziecięcy, Warsztaty Terapii Zajęciowej .

l)

2)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz . 450, z późn o zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

,(J.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Nazwa rezultatu
Przygotowan ie paczek

Mikołajkowych

Obda rowanie dzieci paczkami

Sposób monitorowania rezultatów /
informacji o osiągnięciu wskaźnika

źródło

600 paczek

Materiały prasowe, zdjęcia i filmy z
organizowanej akcji

600 dzieci z 7 przedszkoli Gminy
Kędzierzyn - Koźle, Domu Dziecka,
Szpitala D z iecięcego, Warsztatów
Terapii Zajęciowej

Informacje od dyrektorów obdarowanych
placówek, zdjęcia i filmy z organizowanej
akcji, rozdan ie wszystkich paczek .

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
W realizacji zadania brać udział będą członkowie stowarzyszenia (organizatora akcji) z wieloletnim dośw i adczeniem w organ izacj i
akcji charyta t ywnych, tj . 12 edycja Motomikołajów, organizacja 11 edycji Motoserca .
sposób zaangażowania wolontariuszy:
1. pozyskiwanie sponsorów - 5 wolontariuszy (członków Stowarzyszenia), potrzebny czas ok. 2 godzin, dystans do
pokonania ok. 100 km na wolontariusza
2. Zakup produktów i dowóz - 5 wolontariuszy (członków Stowarzyszenia), potrzebny czas ok. 1 godziny, dystans do
pokonania ok. 50 km na wolontariusza
3. Pa kowanie paczek -10 wolontariuszy (członków Stowarzyszenia), potrzebny czas ok. 2 godzin,

4.

/"'

/

Rozwożenie paczek - 10 wolontariuszy (członków Stowarzyszenia), potrzebny czas ok. 6 godzin, dystans do pokonan ia ok.
40 km na wolontariusza

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość

Z dotacji

2.

Paliwo na pozyskanie sponsorów, zakup
produ któw i rozwożen i e paczek - 90 I. x
5,10 PLN
Produkty (paczki) - 600 kpI. x 20 PLN

3.

Wolontariat - 95 rbg. x 15 PLN

L

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.

Z innych
źródeł

PLN
459,00
12000,00
1425,00
13 884,00

9000,00

4 884,00

Oświadczenia

Oświadczam(-my} , że :

l} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dz i ała l no śc i pożytku pub licznego
ofe renta(-tów};
2} pobieranie świadcz eń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej d z iałalnośc i pożytk u
publicznego;
3} oferent* / ~ * składający niniejszą ofertę nie zalega( -ją} * / i!alega( ją) * z opła can i e m n ale ż no ś ci z tytu ł u zobowiąza ń
podatkowych;
4} oferent* / ~ * składający niniejszą ofertę nie zalega( -j ą} * / i!alega( ją) * z opłacaniem nale ż nośc i z tytułu składe k na
ubezpieczenia społeczne ;
S} dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym * / iAAą właśeiwą ewiEleAeją *;
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, przetwarzan iem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, któ rych dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data .......

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upowa ż nionych do składania o świ a dczeń
woli w imieniu oferentów)
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