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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLldZNEGO 

„.."''i!"" nBSI--UGI KLIENTA 
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: „pobicranio*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO 

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1' Zadanie priorytetowe na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki 

4. Tytuł zadania publicznego Przystanek rowerowy Gorzanów 

5. Termin realizacji zadania publicznego2' Data 01.10.2021 Data 28.12.2021 
rozpoczęcia zakończenia 

II. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa, zwanym dalej TMG 
Nr KRS 0000096521; nr NIP: 881-14-04-735; nr REGON: 891138464 
miejscowość; Gorzanów ul. Kłodzka 8 
gmina Bystrzyca Kłodzka powiat Kłodzko 
województwo; Dolnośląskie 
kod pocztowy: 57-521 poczta: Gorzanów, tel.: 607799271, email: tmg.gorzanow@wp.pl 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Ewa Bielska- sekretarz TMG; spgorzanow@o2.pl: 74 812 10 06; 
tym dane osób upoważnionych do Krystyna Mokrzycka- dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzanowie; 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. spgorzanow(ao2.pl: 509086587 '2>i 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, www.tmggorzanow.pl 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie publiczne ma podkreślić turystyczne walory Gorzanowa i okolic oraz rowerowy charakter w społeczności lokalnej 

wraz z popularyzacją wydarzeń rowerowych i turystycznych ( Wycieczki rowerowe i dydaktyczne po Gorzanowie i okolicy, 

głównie z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej ). Planowany jest udział też udział mieszkańców powiatu kłodzkiego, 

społeczności lokalnej i coraz liczniej odwiedzających turystów. Gorzanów to centralne miejsce na Ziemi Kłodzkiej ( nieomal 

geograficzne centrum ). W tym roku otworzyliśmy wypożyczalnię rowerową przy naszym stowarzyszeniu. Cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem. Dlatego też chcemy iść dalej w tym kierunku rowerowym i dla podkreślenia atrakcji i walorów 

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. 

2) 
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

mailto:spgorzanow@o2.pl


Gorzanowa i okolic potrzebne będą informacje w terenie w postaci tablic turystycznych. Działanie będzie utrwaleniem w 

kulturalnym i turystycznym kalendarzu Gorzanowa i okolic. Głównym elementem projektu będzie przygotowanie, 

opracowanie i zamontowanie tablic turystycznych i informacyjnych Gorzanowa i okolic wraz z opisem atrakcji turystycznych i 

kierunków wycieczek i tras rowerowych. W ramach promocji przygotowane zostaną materiały informacyjne (info na stronie 

www i fb, plakaty, artykuły w prasie lokalnej i w internecie). Odbiorcami będzie społeczność lokalna, dzieci, młodzież, coraz 

liczniej przybywający turyści. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

1. Instalacja 3 tablic turystycznych Gorzanowa i okolic wraz z atrakcjami turystycznymi i kierunkami wycieczek 
rowerowych. 2 dydaktyczne wycieczki rowerowe po Gorzanowie i okolicy. Prezentacja mulimedialna. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31 

(zł) 

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4' 

(zł) 
Przygotowanie, opracowanie i instalacja 
tablic turystycznych Gorzanowa i okolic 

2500 2000 500 

Koszty ogółem: 2500 2000 500 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy ^ebieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferentVofeffind? składający niniejszą ofertę nie zalega (-jfr^/zaloga-Hąj* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferentVofeenoi. składający niniejszą ofertę nie zalega Hą^i/za-lega-fM4 z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

Towarzystwo Miłośnit-ów Gorgjrjpvya 
ul. Kio'.'.- ' :• '• ' • V~;'h'";QVV 

NIP: Bi 'j:', : 133464 

Sekret? 
Miłośni;-, 

zystwa 
janowa 

Ewa Bielska 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

PREZES 
Towarzystwa MiłośiLków Gorzanowa 

R o b e r t  D  "  n  

Data 
Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
41W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

2 


