
UCHWAŁA NR346/2022

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie uznania celowościrealizacji zadania publicznegoi zlecenia organizacji pozarządowej

realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawyz dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920 ze zm.), Uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Powiatu Słupeckiego

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: „„Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego

z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz.1057 ze zm.).

Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje:

$ 1. Uznaje się za celową realizację zadania publicznego z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa

zgodnie z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, pod nazwą ,„Instalacja

znaków żeglugowych na Jeziorze Powidzkim”

8 2. Zleca się Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr” realizację zadania opisanego w $ 1.

8 3. Na realizację zadania udziela się dotacji w kwocie 5.000,00zł.

§ 4. Termin realizacji zadania publicznego 15.03.2022 — 12.06.2022 roku.

8 5. Ofertę realizacji zadania publicznego, o której mowa w $1 zamieszcza się w Biuletynie

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Słupcy na okres 7 dni.

8 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego.

8 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄ Y ZARZĄDU
Pa 3

Jacek Bartkowiak
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr 346/2022

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 27.01.2022 roku

Udzielenie dotacji w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Z Wiatrem i Pod Wiatr” na

zadanie: „Instalacja znaków żeglugowych na Jeziorze Powidzkim”uznaje się za zasadne, ponieważ

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słupeckiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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-POUCZENIE-co-do sposobu wypetniania_-oferty:

"Ofertęnależywypełnićwyłączniew białych-pustych-polach, zgodnie z-instrukejami-umieszczonymi-przy-poszczególnych-polach
oraz w przypisach.

Zaznaczeniegwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: zpebierańnie*/niepobieranie*”.

1,Podstawowe informacjeo złożonejofercie

 

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowanajest oferta Zarząd. Powiatu Słupeckiego

 

2. Rodzaj zadania publicznego !) Turystykii krajoznawstwa    
ti. Dane oferenta(-tow)

 

1. Nazwa oferenta(-tów), formaprawna, numerw Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,

strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu
 

Stowarzyszenie "Z Wiatrem i pod Wiatr"

62-420 Strzałkowo

Słomczyce-8c

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS 0000405643

 

2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imięi Jacek Smuszkiewicztel. 606 433 959 e-mail: wrejs@op.pl
-nazwisko,.numer-telefonu, adres poczty-elektronicznej)   
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Il. Zakres rzeczowy zadania publicznego

 

1. Tytuł zadania publicznego Instalacja znaków żeglugowych na Jeziorze Powidzkim.
 

2. Termin realizacji zadania publicznego?)
Data.
rozpoczecia  

2022-03-15
‘Data.

zakończenia 2022-06-12

   
 

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

Zadanie będzie polegało na umocowaniu znaków żeglugowych na akwenie Jeziora Powidzkiego. Znaki - boje w systemie

kardynalnym, oznaczają miejsca niebezpieczne dla żeglugi w sposób czytelny, a dodatkowe oznaczenia (numerboi -

przypisanapozycja, numerytelefonów alarmowych) znajdujące się na nichułatwiają pracę służb, przedewszystkim
lokalizację, w przypadku niebezpiecznych zdarzeń mających miejsce na wodzie.

Znaki żeglugowe na Jeziorze Powidzkim są rozstawiane od sezonu 2020, kiedy zostały wyznaczone ich miejscai

zamontowanekotwice-z-tłańcuchami, do-których-obecnie zamocowane sąmałe boje, mające-oznaczyć miejsce-boi

właściwej po jej demontażu na okres zimowy (na zimę wyciągane są boje ostrzegawcze a na ich miejsce mocuje się do

łańcucha boje o małej wyporności, które pod ciężarem łańcucha zanurzają się 0,5 — 1m pod lustro wody. W razie
zamarznięcia-jeziora znajdą się-one-pod-lodem).

Instalacja znaków żeglugowych to odnalezienie miejsc ich zakotwiczenia (zgodnie z mapą i wyznaczonymi pozycjami

geograficznymii geodezyjnymi) i zamocowanie do łańcucha kotwicznego. Miejsca ustawienia boi znajdują się na całym

akwenie Jeziora Powidzkiego, jest 41 boi do.zamocowania. Do wykonania tegozadania potrzebna jest łódź motorowa

wraz z 3-osobowązałogą, które będzie przewoziła boje z brzegu i montowała je w wyznaczonych miejscach.

 

 

4. Opis-.zakładanychrezultatówrealizacjizadaniapublicznego.
 

Nazwarezultatu
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów(wartość.docelowa).

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika
 

Podniesienie bezpieczeństwa
żeglugi na Jeziorze Powidzkim.

Wejścia na miejsca niebezpieczne
dla żeglugi zmniejszy się o ponad
90% sezonie.

Informacje od służb ratowniczych, firm
czarterujących jachtyżagłowe i
wypożyczalni innego sprzętu
wodnego.
 

Szybsza lokalizacja niebezpiecznych
zdarzeńnawodzie.

Oznakowanie boi kardynalnych
skróci do Kilku minut czas
„powiadomienia odpowiednich służb
w razie niebezpiecznych zdarzeń na
wodzie;

Informacje od służb ratowniczych.

 

Ochronaroślinności wodnej na
płyciznach.

llość wejść na płycizny przez
jednostkipływające zmniejszy. się.o
ponad 90% w sezonie co będzie
miało duże znaczenie dla ochrony

roślinności dennej w tych miejscach.

Informacje od służb ratowniczych,firm
czarterujących jachty żagłowe'i
wypożyczalni innego sprzętu
wodnego, oględziny.

 

Ochrona trzcinowisk i-siedlisk
ptactwa wodnego.  

Obecność oznakowania
kardynalnego spowoduje
zwiększenie odległości mijania
trzcinowiski'siedliskptactwa
wodnegoprzez jednostki pływające.
llość dopłynięć do tego rodzaju
miejscspadnieponiżej.20%stanu
poprzedniego.  Informacje od służb ratowniczych,firm

czatterujących jachty żaglowe'i
wypożyczalni innego sprzętu
wodnego, oględziny.

  5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,

które będą wykorzystane w realizacji zadania  
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Stowarzyszenie "Z Wiatrem i pod Wiatr" było jednym z inicjatorów powstania i realizacji tego oznakowania. Wykonaliśmy

pozycjonowanie (pozycja geodezyjna i geograficzna) miejsc umieszczenia boi i przygotowaliśmy mapę roboczą. Dzięki

naszym działaniom wewspółpracy zlokalnymiprzedsiębiorcamizrealizowano transportboi.odproducentadoStarostwa

Powiatowego w Słupcy, wykonano kotwice do boi i pozyskano łańcuch do ich zamocowania. Wykonanotakże naklejki na

boje z odpowiednimi znakami eksploatacyjnymi, zakupiliśmy również małe boje mocowanedo łańcucha kotwicznego,
mające oznaczyć miejsce boi właściwej po jej demontażu na okres zimowy (na zimę wyciągane są boje ostrzegawcze a na
ich miejsce mocuje się do łańcucha boje o małej wyporności, które pod ciężarem łańcucha zanurzają się 0,5 — 1m pod

lustro'wody. Wraziezamarznięcia jezioraznajdąsię one pod lodem).

Rozstawianie boi na sezon 2020 wykonaliśmy przy wsparciu WOPR Kosewo, PSP Słupca i OSP Ostrowite. Zdjęcie boi po
sezonie 2020, ich rozstawienie na sezon 2021 i zdjęcie po jego zakończeniu wykonaliśmy samodzielnie.

Dysponujemyłodzią-motorową-odpowiednią-do przeprowadzenia tego typu-działania. Nasi-członkowie---osoby, które-będą

instalować boje na Jeziorze Powidzkim, mają odpowiednie doświadczenie (w dwóch poprzednich latach wykonywali te
czynności). 
 

IV.Szacunkowakalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

 

 

 

  
 

Lp. | Rodzajkosztu | Wartość[PLN]| Zdotacji: | 02

1 Eksploatacja łodzi motorowej 1 800,00 zł

2 | Praca osób wykonujących instalację boi ostrzegawczych. 3 000,00 z i

3 | Transport | 200,00 zł |

‘Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 zł 5 000,00 zł | 0,00 zł     
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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. ofereni/eferenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/załega(-ją)') z opłacaniem należnościz tytułu
zobowiązań podatkowych;

4. ofereni/eferenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja)zalegatja}") z opłacaniem należnościz tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5. dane zawarte w częściIl niniejszej oferty sązgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym
6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym iRgm;
7.. w zakresiezwiązanymze składaniem ofert,w.tym.zgromadzeniem,przetwarzaniem iprzekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z-przepisami-o-ochronie danych-osobowych.

  
(podpisosobyupoważnionejlub podpisy
„osób-upoważnionych -do.składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

£0.04 Ladir
STOWARZYSZENIE

«7, WIATREM E POD WIATE”
StomezyceSc, 62-420 Strzatko»

NIP 6671 764360 REGON 302007116
Wr kosi a: TA TEMA ITE BOM DIA "sg

Przypisy

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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