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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

   

   

    

WSS 
wy on-22 o "3. 04. 2022 

Ilość załączników     

   

     

"Słupc y 

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: zBebieranie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

  

1. Organ administracji publicznej, do którego 
adresowana jest oferta 

Zarząd Powiatu Słupeckiego 

  

2. Rodzaj zadania publicznego ')     Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   
  

Il. 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 email, numer telefonu 

  

62-406 Lądek 

Rynek 26 

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe 

KRS 0000047786 

Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku 

  

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)     

Olga Warczygłowa; 604234576, ola.ladekQop.pl Eugeniusz 

Wrzesiński; 509743382,   
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Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

  

1. Tytuł zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

  

Data 
rozpoczęcia 

Data 
2022-07-17 zakończenia 

2. Termin realizacji zadania publicznego?) 2022-07-24           

  

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe dla naszej jednostki. Naszym 

nadrzędnym celem jest zawsze dbanie o bezpieczeństwo innych. Rok 2022 jest dla rokiem trudnym, ze względu na duże 

wydatki pieniężne, które czekają naszą OSP. Dwie drużyny pożarnicze, kobieca i męska, zdobyły w ubiegłym roku tytuł 
Mistrza i Wicemistrza Polski i zostały włączone w skład reprezentacji Polski na Olimpiadę Pożarniczą Celje 2022 w 

Słowenii. Udział w tym najważniejszym wydarzeniu sportowo-pożarniczym, to oczywiści wielkie wyróżnienie, ale 

jednocześnie duże zobowiązanie finansowe dla naszej jednostki. 

  

  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
  

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

Planowany poziom osiągnięcia 
Nazwa reżlitatui rezultatów (wartość docelowa) 

  

Upowszechnianie sportu 

pożarniczego, gminy, powiatu i kraju 

na arenie międzynarodowej 

Przygotowanie i udział w Olimpiadzie Reprezentowanie Gimny, Powiatu i 

Pożarniczej w Słowenii. Kraju na szczeblu międzynarodowym     
  

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

które będą wykorzystane w realizacji zadania 
    OSP Lądek wielokrotnie udowadniała, że godnie reprezentuje nie tylko mundur strażacki, środowisko lokalne czy powiat, 

ale również województwo wielkopolskie i Polskę na arenie krajowej i międzynarodowej. Pasja naszych druhów, nasze 

dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że warto wspierać nasze inicjatywy, dlatego mamy nadzieję na pozytywne 

rozpatrzenie naszej prośby. OSP Lądek wielokrotnie udowadniała, że godnie reprezentuje nie tylko mundur strażacki, 

środowisko lokalne czy powiat, ale również województwo wielkopolskie i Polskę na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Pasja naszych druhów, nasze dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że warto wspierać nasze inicjatywy, dlatego mamy 

nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

  

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

  

2 Be vs Z innych Lp. | Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji źródeł 

  

1 Dofinansowanie do pokrycia części kosztów pobytu i zakwaterowania dla 24 
24 000,00 zł 

uczestników na Olimpiadzie Pożarniczej w Celje w Słowenii. 2   
  

  Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 24 000,00 zł 7 000,00 zł 17 000,00 zł         

gl 
  

DELTA 
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V. Oświadczenia 

Oświadczam(my), że: 

1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferentactów); 

2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności 
pożytku publicznego; 

3. oferent/eferenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/załega(-ją)!) z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych; 

. ofereni/eferenet składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja)zalegatja)") z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą-ewideneją; 
. 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. 
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń Ochotnicza Straż Pożzrna 
woli w imieniu oferentów . Wzonzdin uinzuzew jabieci + 

im. Józeta Wrzesińskiego 
w Lądku 

SEW Słupca, wej. więlkopolskie EDO NAAMA 

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. 

  

DZU. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1) PARTNER Strona 3 z 3 

 


