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URZĄD MIASTA ŚWID WIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283 
e-mail:ratusz@swidwin.pl  

Świdwin, 11.09.2019r. 

INFORMACJA 

Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłynęła oferta 
realizacji zadania publicznego pn.: „IV. Festiwal Organizacji Pozarządowych". 
Ofertę  złożyło Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku- Zamek, ul. 
Niedziałkowskiego 17,78-300 Swidwin. 
Oferta jest rozpatrywana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r. poz.688 ze 
zm.). 
W związku z powyższym oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w celu 
zgłaszania ewentualnych uwag. 

Termin zgłaszania uwag: od 12 września 2019 roku do 18 września 2019 roku. 

Forma zgłaszania uwag:  
wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie jej do Urzędu Miasta Swidwin, 
Wydział  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 
78-300 Swidwin, 
wyrażenie pisemnej opinii i przeslanie jej na adres e-mail: 
umoswiata@o2.p1  

Komórką  organizacyjną  Urzędu Miasta Świdwin wyznaczoną  do udzielania 
wyjaśnień  i przyjmowania uwag jest Wydział  Oświaty, Zdrowia, Kultury 
i Sportu, tel. 94/364-80-41, 94/364-80-49. 
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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 
2055) 

Załącznik nr I 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE codo 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*/nicpobicranic*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Burmistrz Miasta świdwin 

2. Rodzaj zadania publicznego") Upowszechnianie kultury i kultury fizycznej. 

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: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie 
Forma prawna: stowarzyszenie 
Nr w KRS: 0000420881 
Adres: ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwin 
E-mail: grabinskaela@wp.pl  
Tel.: 604 298 750 

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

Elżbieta Grabińska 
Tel. 604 298 750 
e-mail: grabinskaela@wp.pl  

III. Zakres rzeczowy zaddnia publicznego 

1. Tytuł  zadania publicznego IV Festiwal Organizacji Pozarządowych 

2. Termin realizacji zadania publiczneg02 
Data 
rozpoczęcia 

16 września 
2019 

16 października 
 

Data 
zakonczenia 2019 

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

Na dzień  05 października 2019 roku zaplanowany jest kolejny IV. Festiwal Organizacji Pozarządowych z terenu miasta i 

powiatu świdwińskiego. Festiwal ma na celu przedstawienie działania organizacji pozarządowych, zaprezentowania 

działań, jakie podejmują  organizacje oraz zachęcenie mieszkańców do zapoznania się  z ich ofertą. Festiwal ma też  na 

celu integrację  organizacji pozarządowych, wymianę  doświadczeń  oraz włączenie mieszkańców w działalność  organizacji 

pozarządowych. Festiwal odbędzie się  na podzamczu ul. Niedziałkowskiego w godzinach od 11.00 do 15.00. Formuła 
festiwalu polegała będzie na prezentowaniu stoisk każdego ze stowarzyszeń, które przeprowadzały będą  działania 

związane ze swoją  działalnością  statutową, włączając w te działania mieszkańców miasta. Przewidziane są  działania 

„> 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. 



skierowane do wszystkich grup wiekowych, tj. zarówno dla dzieci jak i dla seniorów. Będą  to m.in. przeprowadzane 
zawodów sportowych, zajęcia plastyczne dla dzieci, budowanie modeli samolotów, badanie poziomu cukru we krwi, gry 
edukacyjne dla dzieci, promocja zdrowia i zdrowego żywienia poprzez dystrybucję  ulotek informacyjnych, pokazy sztuk 
walki, kampania na rzecz usunięcia z użycia opakowań  z tworzyw sztucznych. 
W festiwalu udział  wezmą: 
1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie, 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Świdwinie, 
3. Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka, 
4. Klub Karate KORYUKAN 
S. Związek Piłsudczyków RP Okręg Północno - Zachodni w Świdwinie 
6. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „FENI KS" 
7. Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego 
8. Fundacja Bezpieczeństwo Edukacja Zdrowie 
9. Stowarzyszenie Diabetyków powiatu Świdwińskiego „Nasze Zdrowie" w Świdwinie. 

10. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Świdwinie 
11. Lokalna Grupa Działania -,,Powiatu Świdwińskiego" 
12. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział  Rejonowy w Świdwinie 

13. Klub Biegacza „Sprint" 
14. Placówka Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci 

15. Stowarzyszenie „Promyk" 
16. Towarzystwo Miłośników Wilna i Kresów Wschodnich 
17. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich 
18. Stowarzyszenie „Słoneczna Jesień" 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

Planowany 
poziom 

osiągnięcia 
rezultatów 
(wartość  

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło  
informacji o osiągnięciu wskaznika 

Wzrost 	świadomości 	mieszkańców 	nt. 	działalności 
stowarzyszeń  w mieście Świdwin 

100 osób Wpis 	do 	księgi 	gości 	stowarzyszeń, 
rozmowy z mieszkańcami i uczestnikami 
festiwalu. 

Zwiększenie motywacji mieszkańców do współpracy z 
organizacjami pozarządowymi z terenu Miasta 
Świdwin 

Integracja międzypokoleniowa - wspólne działania 
podejmowane przez dzieci, młodzież  oraz seniorów 

Zdjęcia 

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

Oferent - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie w samym tylko bieżącym roku realizował  
dwa zadania publiczne: projekt „Żyjesz Świadomie - Zyskujesz Zdrowie" (kwiecień  - maj) w dwu etapach (pierwszy - 
wykład znanego lekarza Huberta Czerniaka, drugi - całodzienne warsztaty chlebowe) oraz projekt Programu Społecznik 
„Wiedza = Zdrowie" polegający na zakupie książek z zakresu dotyczącego zdrowia dla nowo tworzonego Klubu Seniora. 
W latach poprzednich Stowarzyszenie również  realizowało zadania publiczne we współpracy z samorządem lokalnym 
oraz z bankami. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 



Lp. Rodzaj kosztu Wartość  PLN Z dotacji Z innych źródeł  

1.  Artykuły spożywcze (przeznaczone do produkcji wyrobów 
kulinarnych t.j. ciasta, pierogi, oraz produkty gotowe 

przeznaczone dla uczestników Festiwalu) 

2.800,00 zł  2.800,00 zł  

2.  Artykuły przemysłowe i papiernicze 
(m.in. zakup papierów, tonerów do drukarek do wydruków 

ulotek, wydruk artykułów promocyjnych, ulotek) 

5.200,00 zł  5.200,00 zł  

3.  Zakup usług 
(m.in. wynajem przenośnych toalet, usługa konferansjera, 
przewóz i opieka nad koniem, zakup wizytówek, plakatów) 

2.000,00 zł  2.000,00 zł  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10.000,00 zł  10.000,00 zł  

Załącznikami do kalkulacji kosztów są  kosztorysy, opracowane przez poszczególne organizacje, 
uczestniczące w organizacji FOP. 
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  właściwą  ewidencją*;  
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. 

PREZES SUM 

ZAMJJ.W$WWW1NIE 	 /. Li ł 	 Data 11.09.2019 r. 
itź eta Grablnskśj 	

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

STOWARZYSZENIE 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

ZAMEK W sylDwIN:E 
ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwiri 
REGON: 321229180 NIP: 672 207 74 81 


