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 Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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: Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce" w Łęgu Przedmiejskim, Forma prawna: Spółdzielnia socjalna, Numer Krs:
0000557360, Kod pocztowy: 07-402, Poczta: Lelis, Miejscowość: Łęg Starościński , Ulica: Łęg Starościński , Numer posesji:
102, Województwo: mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: Lelis, Strona www: , Adres e-mail:
anna.dobkowska1@wp.pl, Numer telefonu: 606649975,
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)

Bogumiła Majewska Madrak
Adres e-mail: bogumila.majewskamadrak@o2.pl Telefon: 693690975

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Mała pszczoła wiele zdoła

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

26.10.2019

Data
zakończenia

30.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Zadanie ma na celu zapoznanie dzieci, młodzieży oraz rolników z rolą pszczół w naszym życiu.
Zadanie ma na celu;
-podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy
populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej,
- organizację akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji
o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi,
- realizację akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających,
Miejsce realizacji
Zadanie będzie realizowane na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim gm. Lelis
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Szkolenie promujące pszczelarstwo na terenie
gminy Lelis

500

ankiety badające poziom uzyskanej
wiedzy

Impreza podsumowująca działanie a zarazem
zwiększająca popularność pszczelarstwa na
Mazowszu,

500

relacja fotograficzna

Konkursy pszczelarskie dla uczestników imprezy 20
podsumowującej

relacja fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce w Łęgu Przedmiejskim" dział od maja 2015r. Bierzemy udział w wielu akcjach promujących
Mazowsze, za co zostaliśmy odznaczeni pamiątkowym medalem "Pro Masovia". Celem naszej organizacji jest przede
wszystkim:
1.MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I OŚWIATOWO-KULTURALNYCH WARUNKÓW PRACY I
ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ,
2.TROSKA O DOBRO I ROZWÓJ WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW W TYM OBRONA SŁUSZNYCH
INTERESÓW OSÓB, RODZIN I GRUP SPOŁECZNYCH,
3. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
4. ORGANIZOWANIE IMPREZ MAJĄCYCH NA CELU UPOWSZECHNIENIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY
DÓBR KULTURY, TRADYCJI NARODOWYCH I REGIONALNYCH,
5. DBAŁOŚĆ O KULTURĘ, TRADYCJE, DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE WSPÓLNOTY
LOKALNEJ
6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY
LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
7. INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI,
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Jesteśmy organizacją, która co roku organizuje festyny tematyczne dla społeczności lokalnej. Współpracujemy ze
Szkołami, poprzez spotkania promujące kulturę kurpiowską. Prowadzimy spotkania tematyczne dla seniorów.
Uczestniczymy w konkursach organizowanych przez samorząd. Kilkoro naszych członków posiada własne pasieki
pszczelarski, w związku z tym mają przygotowane do prowadzenia pogadanek o pszczołach.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Członkinie koła, które przygotują spotkania ze społecznością lokalną. OSP w Łęgu Przedmiejskim udostępni pomieszczenia
do prowadzenia spotkań.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup miodu do prezentacji i nagród

1500,0

2.

Produkty do przygotowania cateringu w czasie
prelekcji

2000,0

3.

Wykład "Bartnictwo - powrót pszczół do lasu.

500,0

4.

Wypieki chleba na miodzie (produkty)

2000,0
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Z innych źródeł

5.

Wynajem maszyny do wypieku chleba

6.

Ulotki i plakaty promocyjne

500,0

7.

Kolportaż

200,0

8.

Materiały do przygotowania przedstawienia "Z
życia pszczół"

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1000,0

1300,0
9000,0

9000,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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..............................

Załączniki:
1.

Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (fakultatywny - niezłożony)

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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