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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAIOFERTLA. WSPÓLl-V\+)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZAT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO

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

(rodzaj zadania publicznego2))
OCHRONA WÓD I ICH BRZEGÓW PRZED ZANIECZYSZCZENIEM, ZWALCZANIE

KLUSOWNICTWA WODNEGO ORAZ NIELEGALNEGO OBROTU RYBAMI,
ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOBOM PRZEBYWAJACYM W OBREBIE AKWENÓW

WODNYCH ,NA TERENIE POWIATU SZCZECINSKIEGO
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 19.04.2013 r. do 19.05.2013r.

W FORMIE

PO\VIERZENL\ RK\LIZi\CJI ZL\D}...NL\ PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ
GMINA MIASTO SZCZECIN

.
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentów!)3)

1) nazwa: OKREG POLSKIEGO ZWIAZKU WEDKARSKIEGO

2) forma prawna:4)

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
0000080484

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 07.02.2002 R.
5) nr NIP: 852-11-58-386 Uf REGON: 011508543
6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN ul.: MICKIEWICZA3

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: SZCZECIN powial;8)SZCZECIN

województwo: ZACHOCHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy 70-383 poczta: SZCZECIN_. - - -- -----
7)tel.:,

e-m~l:ssr@zpw.pIhttp://www.s;:zp~.pl
biuro@pzwszczecin.pl www.pzwszczecin.com

8) numer rachunku bankowego: 35 12403813 1111000043756719

nazwa banku: BANK PKO I O SZCZECIN

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):
a) Wlodzimierz Komaszewski - Prezes Okregu PZW w Szczecinie

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,
o którym mowa w ofercie:9)
Spoleczna Straz Rybacka Powiatu Szczecinskiego przy Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Szczecinie
70-383 Szczecin ul Mickiewicza 3, telefon 91-434-76-25

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Rafal Jurkowski Komendant Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu Szczecin tel kom 728 807 620

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

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
SSR Szczecin wykonuje nieodplatnie dzialania patrolowo - interwencyjne na terenach wodnych i przywodnych w
obrebie Powiatu Szczecinskiego ,administrowanych przez OPZW Szczecin,oraz pozostalych w ramach
wspólpracy z innymi instytucjami takimi jak : Policja, Straz Graniczna, Okregowy Inspektorat Rybolówstwa
Morskiego, Panstwowa Straz Rybacka.



b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
NIE DOTYCZY

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza l) dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców X
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej X

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z
przytoczeniem podstawy prawnej lO)

Zgodnie ze Statutem Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Szczecinie (tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany
uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjezdzie Delegatów Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w dniu
19 pazdziernika 2007 r . ) Okreg reprezentuje Prezes Zarzadu

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

Zakup urzadzenia noktowizyjnego ,obuwia ochronnego, lornetek, kombinezonów pozwoli podniesc efektywnosc
dzialan noktowizor bedzie pomocny podczas patroli nocnych, obuwie ochronne, kombinezony beda pomocne
podczas patroli w trudnych warunkach pogodowych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Wszystkie osoby znajdujace sie na terenach wodnych i przywodnych znajdujacych sie w obrebie Powiatu
Szczecinskiego.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w
szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.11)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofinansowanie
inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,
organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

"Ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Gmina Miasto Szczecin - 22.05.2012
"Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczaniem klusownictwa wodnego na terenie Powiatu
Szczecinskiego"GminaMiastoSzczecin- 24.10.2011r.



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztów!Ó) Ilosc Koszt Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
jednostek jednost miary calkowity pokrycia finansowych pokrycia

kowy (w zl) z srodków z wkladu
(w zl) wnioskow wlasnych, osobowego,

anej srodków w tym pracy
dotacji z innych zródel, spolecznej
(w zl) w tym wplat i czlonków

oplat adresatów i swiadczen
zadania wolontariuszy
publicznego!?)(w (w zl)
zl)

I Zakup paliwa do lodzi 200 5.80zl litr 1160.00 zl 1160,00zl
patrolowej

II

Zwrot kosztów 7486 0.70 zl km 5240,20 zl 5240,20zl
uzywania samochodów
prywatnych (ilosc
przejechanych km)

III -Zakup noktowizora
- kombinezon 1 szt
- obuwie ochronne 2 5000.00zl szt 5000,00zl 5000,00zl -
- lornetki 10 para

4 szt

IV Ogólem: 11400,20 zl 5000,00zl 6400,20

1 Wnioskowana kwota dotacji
5000,00 zl 43,86 %

2 Srodki finansowe wlasne!?)
6400,20 zl 56,14 %

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

- -
3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego!?)

- -
3.2 srodkifinansowez innychzródelpublicznych(w szczególnosci:dotacje

z budzetupanstwalubbudzetujednostkisamorzaduterytorialnego,funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)!?)

- -
3.3 pozostalej l)

- -
4 Wkladosobowy(w tym swiadczeniawolontariuszyi pracaspolecznaczlonków) - -
5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 11400,20 zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........................................................................................

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

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

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego
l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Osiemnastu Spolecznych Strazników Rybackich, posiadajacych legitymacje sluzbowe wydane przez
Prezydenta Miasta Szczecina
l. Rafal Jurkowski nr leg 687
2. Rafal Pilch nr leg 543
3. Justyna Moscicka nr leg 513
4. Jacek Pilch nr leg 410
5. Mariusz Kunecki nr leg 354
6. Daniel Ludzkowski nr leg 725
7. Bohdan Cholod nr leg 76
8. Jaroslaw Mintus nr leg'546
9. KrzysztofChelstowski nr leg 580
10. Jaroslaw Popczyk nr leg 657
11. Adrian Hanke nr leg 645
12. Stanislaw Pawlowicz nr leg 180
13. Franciszek Strzelczyk nr leg 524
14. Ryszard Zochowski nr leg 348
15. Maciej Gramburg nr leg 764
l6.KrzysztofSzczepanski nr leg 698
l7.Bartosz Beczkowski nr leg 766
18. Mariusz Raczynski nr leg 181

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Terminrozpatrzenia-
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAKlNIE1)
X X X

TAKlNIE1)
X X X

TAKlNIE1)
X X X

TAKlNIE1)
X X X



3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Zadania realizowane systematycznie od 2000 roku , kiedy to Uchwala nr XXX/729/2000 z dnia 30.1O.2000r.
Rada Miasta Szczecin zatwierdzila" Regulamin Spolecznej Strazy Rybackiej"

4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie,
o którym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

I NIEDOTYCZY
Oswiadczam (-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego
oferenta/oferentów!);
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;
3) oferent!oferenciB-jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 19.05.2013r
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których
te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póznozm.);
5) oferent/oferenciB- skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)B-z oplacaniem naleznosci z tytulu
zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencja!);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

,.. .

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów!)

1 5 -0'- 2013
Data.......................................................

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)


