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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu \A/ypełniania oferiy:

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 skreś!ić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
pravridŁową. PTzykład: ]^ń5jerar;[6ł,'nLepobłoranLeH.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.  Organ administracji publicznej, do którogo Prezydent Miasta Sosnowcaadresowana jest oferta

2.  Rodząj zadania publicznegol) Porządku i bezpieczeństwa publicznego

11. Dane oferenta(itów)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Tytuł zadania publicznego
Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej
celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem
zurbanizowanym

2.  Termin realizacji zadania publicznego2)
Datarozpoczęcia 2022-09-01 Datazakończenia

2022-11 -29

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

-PRZYGOTOWANIE I SYSTEMATYCZNA OBSŁUGA TZW. PASÓW ZAPOROWYCH. W TRAKCIE REALIZACJI

ZADANIA PRZYGOTOWANE ZOSTANĄ DWA PASY ZAPOROWE 0 ŁĄCZNEJ DŁUGOścl 200 MB. 1
SZEROKOŚCI PO 5 MB KAŻDY. PRZYGOTOWANE I ODPOWIEDNIO UTRZYMYWANE PASY ZAPOROWE
UMOŻLIWIAJĄ SYSTEMATYCZNE DOKARMIANIE DZIKIEJ ZWIERZYNY ZIARNEM KUKURYDZY ORAZ
WYKŁADANYMI BURAKAMI CUKROWYMl.
DZIAŁANIA TAKIE SKUTECZNIE ZATRZYMUJĄ DZIKĄ ZWIERZYNĘ NA TERENACH LEŚNYCH ZAPOBIEGAJĄC TYM
SAMYM  ICH MIGRACJI NA TERENY ZURBANIZOWANE.  MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA SOSNOWIEC
DZIELNICA ZAGÓRZE, KAZIMIERZ ORAZ PORĄBKA
- ODBIORCAMI ZADANIA BĘDĄ MIESZKAŃCY SOSNOWCA
-CELEM ZADANIA JEST ODIZOLOWANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ W ICH NATURALNYM BIOTOpłE TJ.  LASY W

REJONIE DZIELNICY
MACZKl, KAZIMIERZ GÓRNICZY, ZAGÓRZE, PORĄBKA
-DZIAŁANIA MAJĄ BARDZO POZYTYWNY WPŁYW NA ZAPOBIEŻENIE MIGRACJI ZWIERZYNY DZIKIEJ W "M

PRZEDE WSZYSTKIM DZIKÓW, SĄ KONTYNUACJĄ S LETNICH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
DOFINANSOWYWANYCH PRZEZ U.M. W SOSNOWCU.

4.  Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poz!om osiągnięcjarezulta(ów(wartośćdocelowa) Sposób monitorowania rezultatów /żródłoinformacjioosiągnięciuwskaźnjka

Zorganizowanie obszarów Dwa pasy zaporowe

FAKTURY ZAKUPÓW ZIARNAKUKURYDZYIBURAKÓW

dokarmiania dzikiej zwierzyny leśnej CUKROWYCH , DOKUMENTACJAFOTOGRAFICZNA

5.  Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oi.az zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

1. W roku 2014 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania
publicznego „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej
celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" w wysokości 8 800'001- Zł.
2. W roku 2015 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania
publicznego „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej
celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" w wysokości 9 500,00,- zł.
3. W roku 2016 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania
publicznego „OrganizaQja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej
celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" w wysokości 9 500,00,-zł.
4. W roku 2017 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania
publicznego „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy Żerowej
celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" w wysokości 9 500'00'-zł`
5.W rokii 2018 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania
publicznego „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej
celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" w wysokości 9 500'00,-zł'
6. W roku 2019 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania publicznego
„Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej , celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem
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zurbanizowanym" w wysokości 9 500,00,-zł.
7. W roku 2020 otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadania publicznego
„Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej , celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem
zurbanizowanym" w wysokości 9 500,00,-zł.
8. W roku 2021  otrzymano z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dofinansowanie związane z realizacją zadanja publicznego
„Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej , celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem
zurbanizowanym" w wysokości  10 000,-zł.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacjl Z innychźródeł

1 ZAKUP BURAKÓW CUKROWYCH 7 500,00 zł

2 ZAKUP ZIARNA KUKURYDZY 2 500,00 2ł

Suma \hrszystkich kosztów reallzacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 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
oferentaffi

2,  pobieranie świadczeń pienćżnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/efefenei składający ninięjszą oferię nie zalega(ią)±a:ega(ią)ł ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych ;

4.  oferent/efeiFene+ składający niniejszą ofertę nie zalega(ią)ła:c€a(ią)`) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dan®T zawarie w częóc] 11 ninle]sze] ofóriy są zgodn® z KFj3`,',-/rr, P`cjc3Ł=,T[ ęęc!ciwA,Jrrvwaścłwą ewTgrię|ą;
6.  wszystkie informaęje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodm 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 oświadczenja zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Przyplsy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzlałalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.  U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2.   Termin realizacji zadania nie może być dłuźszy niż 90 dni.
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