Załącznik nr 1 DO ZASAD PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI
W RAMACH ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
(TRYB POZAKONKURSOWY)

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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

S. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego11

Prezydent Miasta Dąbrową Górnicza
Ratownictwo i ochrona ludności.

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

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Tucznawa
Stowarzyszenie
KRS 0000091563 data wpisu: 27.02.2002r
nr NIP: 6292106322 nr REGON: 271751420
42 —520 Dąbrowa Górnicza uł.Ks.Stanisława 1
tel kom. 501 128 644 e-mail: osptucznawa@op.pl.
nr rachunku organizacji to: 47 1050 1360 1000 0090 3015 2442
prowadzony jest w banku ING Bank Śląski

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

Adrian Przybyła, 501128644, osptucznawa@op.pl

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
i!

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.}.

1. Tytuł zadania publicznego

Bezpieczna dzielnica

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

01.10.2021

Data
zakończenia

30.11.2021

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

Zmiany klimatyczne jakich jesteśmy świadkami powodują że co raz częściej występują skrajne warunki pogodowe, w
tym fale upałów, susze, powodzie i gwałtowne burze. Zjawiska te powodują że jesteśmy narażeni na
niebezpieczeństwa przez nieodpowiednie zachowanie podczas trwania zjawiska. Nie można zapobiec występowaniu
zjawisk atmosferycznych, ale za to można ograniczyć jego potencjalne skutki. Przede wszystkim należy zadbać
o swoje bezpieczeństwo oraz swoje mienie.
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu działania podnoszącego wiedzę i świadomość dzieci i młodzieży w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa tj, odpowiednie zachowanie i reakcje podczas burzy i silnych wiatrów a także
podczas powstania pożaru (np. od pioruna). W ramach działania zostaną przeprowadzone pogadanki dla dzieci i
młodzieży w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Dąbrowie Górniczej oraz w Przedszkolu nr 33 w Dąbrowie
Górniczej z podziałem na grupy wiekowe aby odpowiednio dopasować treść do beneficjentów. Rozdane zostaną ulotki o
tematyce bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń (format A4, składane), tematyczne plany lekcji (A4) a dla
najmłodszych kolorowanki, które również będą odnosiły się do tematu projektu.
Celem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznawie jest nie tylko gaszenie pożarów ale też informowanie
ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi czy tez minimalizowanie ich skutków.

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

Rezultat twardy:
Pogadanka
o
bezpiecznych
zachowaniach w obliczu zagrożenia,
podnoszenie wiedzy w zakresie
bezpiecznych zachowań
Rezultat twardy:
Rozdane ulotki
informacjami

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Wykłady dla poszczególnych Lista obecności wg dziennika zajęć,
grup wiekowych:
dokumentacja fotograficzna
ZSP nr 6 - ok. 200 dzieci
Przedszkole nr 33 - ok. 100 150 dzieci.

z

1000 ulotek rozdanych w Faktura
praktycznymi placówkach
dla uczniów
i rodziców

Rezultat miękki:
Rozdane plany lekcji

250 pamiątkowych planów Faktura
lekcji

Rezultat miękki:
Rozdane kolorowanki

500
kolorowanek
najmłodszych

2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

dla Faktura

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

OSP Tucznawa realizuje projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
od 2011.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć i koordynacje projektu ma odpowiednie wykształcenie oraz
doświadczenie w tym kierunku (zawarta zostanie Umowa zlecenie).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość
PLN
340,00

1.

Plan lekcji (250szt.)

2.

Kolorowanka (500 szt.)

300,00

3.

Ulotka (1000 szt.)

740,00

4.

Umowa zlecenie brutto (1 os.)

500,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1880,00

Z
dotacji

Z innych
źródeł

1880,00 0,00

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 właściwąewideneją*;
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.
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