
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

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: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

Burmistrz Gminy Mosina 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa i ratownictwo 

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 

 Mosiński Klub Żeglarski KRS 0000079389  ul .Konopnickiej 31  62-050 Mosina 
 adres do korespondencji  j/w 
 e-mail: mosinamkz@gmail.com 
 www.mkzmosina.pl telefon 730 730 789 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 

nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Komandor MKŻ Jacek Mądrawski 

e-mail: mosinamkz@gmail.com 

telefon 502 410 944 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  
Bezpieczne  wakacje nad wodą. Program edukacyjny dla dzieci i 

młodzieży. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia  

06.04.2021 Data  

zakończenia  

03.07.2021 

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

 Jednym z głównych celów statutowych MKŻ jest edukacja dzieci i młodzieży w kierunku zachowania bezpieczeństwa  

na wodzie i w trakcie wypoczynku nad wodą. Planujemy zorganizowanie warsztatów dotyczących tego zagadnienia 

wśród dzieci Mosińskich przedszkoli ( 3 grupy)  i klas szkół podstawowych I – III ( jedna grupa) 

-zasady bezpiecznego przebywania nad wodą ( tylko pod opieką dorosłych) 

-używanie środków asekuracyjnych tj. kamizelki asekuracyjne ,koła ratunkowe, tzw. pamela , motylki  i inne  

-sposoby wzywania pomocy, numer alarmowy, sposób podania informacji  o samym wypadku i jego miejscu 

-udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej 

Przewidziano zajęcia na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad epidemicznych.  

mailto:mosinamkz@gmail.com
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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. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Spotkania ( warsztaty) na temat  
bezpieczeństwa 

Udział dzieci w warsztatach, 
rozwinięcie świadomości na 
temat bezpieczeństwa. 

Zdjęcia uczestników warsztatów, lista 
obecności,  relacja  z odbytego spotkania  
na  
stronach: MKŻ, OSiR, Urzędu Gminy 

Zajęcia praktyczne  na wodzie i na 
kąpielisku podczas Akacji Lato Pod 
Żaglami / ALPŻ / 2021 

Udział dzieci ALPŻ w 
praktycznych zajęciach z 
ratownictwa 

 
                   J / W 

 

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

zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

Mosiński Klub Żeglarski od 30-tu lat wpisany jest w działalność promującą bezpieczeństwo 
wypoczynku dzieci i dorosłych w wodzie i podczas wypoczynku nad wodą. Corocznie jesteśmy 
organizatorami ALPŻ  dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina i nie tylko. Ponadto angażujemy 
się w przeprowadzanie  między innymi takich wydarzeń na terenie przystani jak Zielone 
Szkoły czy Olimpiady Niepełnosprawnych. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 
Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 
Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

 
1. 

Koszt 1 Wkład osobowy w postaci 
prelegentów  

720,00 zł 0,00 720,00  

 
2. 

Koszt 2 Zakup łodzi ratowniczej z 
wyposażeniem 

9350,00 8500,00 850,00  

 3. Koszt 3- transport /wkład własny/ 841,00 0,00 841,00  

 Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10.911 zł 8500,00 2411,00  

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.  

 Komandor MKŻ Jacek Mądrawski 
 

Data ..25.03.2021 r.................................. 

 
............................................................................ 

 
 

 
............................................................................. 

 
 

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 
   

 
  

 
 


