
Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

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: „pobioranio*/niepobieranie*". 

U R Z Ą D G M I N Y 

W 2018 -04- 3 0 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 
GMINA KLUCZEWSKO 

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' 
EKOLOGIA 1 OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA 
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

4. Tytuł zadania publicznego TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2018 

5. Termin realizacji zadania 
publicznego2' 

Data 16.07.2018 Data 12.10.2018 
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) 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KLUCZEWSKO „OD POMYSŁU DO DZIAŁANIA" 
UL. SPÓŁDZIELCZA 12 
29-120 KLUCZEWSKO 
STOWARZYSZENIE 
KRS 0000433610 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym 
dane osób upoważnionych do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer 
faksu, adres strony internetowej) 

II. 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 

J > 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 1 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Projekt „Tu mieszkam tu sprzątam 2018" realizowany będzie w ramach zadania publicznego Ekologia i 
ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Celem zadania jest przeprowadzenie akcji 
sprzątania terenów zielonych gminy Kluczewsko, propagowanie zasad segregacji odpadów, dbania o 
środowisko, w którym żyjemy. Na zakończenie wspólnych sprzątań odbywać się będą spotkania 
integracyjne. Zadanie zostanie przeprowadzone w miesiącach lipiec - październik. W zadaniu wezmą 
udział chętne osoby ze zgłoszonych do projektu sołectw. Zadanie zostanie zrealizowane w partnerstwie 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania", Gminę Kluczewsko, 
Komunalno Usługowy Zakład Gospodarczy, Nadleśnictwo Przedbórz, Przedborski Park Krajobrazowy 
oraz Rady sołeckie. 

Głównym celem zadania jest przeprowadzenie akcji dotyczącej sprzątania terenów zielonych gminy 
Kluczewsko. 
Cele szczegółowe: 
- działania edukacyjne - rozdanie ulotek z informacjami o zasadach segregacji odpadów oraz o 
zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń środowiska 
- kształtowanie postaw ekologicznych - posprzątanie terenu, w którym żyjemy, poprawa wizerunku 
gminy, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, żyjących na naszym terenie zwierząt i roślin, dbanie o 
czystość 
- integracja mieszkańców - wspólne sprzątanie i biesiadowanie będzie okazją do spotkań i dalszych 
inicjatyw 
- budowanie partnerstw - realizacja tego celu wiąże się ze ścisłą współpracą z Gminą Kluczewsko, 
radami sołeckimi oraz pozostałymi partnerami. 
Zadanie publiczne realizowane będzie na terenie zgłoszonych do projektu sołectw z terenu Gminy 
Kluczewsko. Ogniska odbywać się będą w miejscach uzgodnionych z sołtysami. 
Zadanie realizowane będzie w następujących etapach: 
Etap I - Promocja Projektu 
Trwać będzie przez cały okres projektu. Na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy oraz na stronie 
internetowej Urzędu umieszczone zostaną plakaty informujące o realizacji projektu. Zostanie 
opracowana i rozprowadzona ulotka informująca o zagrożeniach wynikających z zaśmiecania środowiska 
oraz promująca zasady segregacji odpadów. Z każdego sprzątania sporządzone zostaną fotorelacje, z 
których na zakończenie powstanie fotorelacja promująca gminę i poszczególne miejscowości oraz 
działania proekologiczne mieszkańców. 
Etap II - Sprzątanie sołectw 
Przedstawiciele Stowarzyszenia spotkają się z Sołtysami i członkami Rad sołeckich w celu omówienia 
szczegółów przeprowadzenia akcji sprzątania. Ustalony zostanie termin, teren sprzątania, miejsce 
składowania śmieci oraz miejsce na ognisko integracyjne. W worki i rękawice zaopatrzy uczestników 
Zakład Komunalny w Kluczewsku. Rada sołecka będzie łącznikiem pomiędzy uczestnikami akcji i 
Stowarzyszeniem, przypomni mieszkańcom zasady segregacji odpadów oraz rozda worki i rękawice 
uczestnikom sprzątania. Rady sołeckie będą również w ścisłym kontakcie z członkami Stowarzyszenia. 
Akcje sprzątania odbywać się będą w terminie lipiec - październik. Podsumowaniem każdego sprzątania 
będzie ognisko integracyjne. Po stronie mieszkańców pozostanie przygotowanie placu i opału na ognisko 
oraz dbanie o bezpieczne przeprowadzenie sprzątania. Gmina wraz ze Stowarzyszeniem zaopatrzą 
miejscowości w produkty potrzebne do zorganizowania ogniska: sztućce, chleb, ketchup, musztardę, 
tacki, kiełbasę itp. 
Etap III - Podsumowanie - Ze zgromadzonych zdjęć i nagrań powstanie fotorelacja. Na zakończenie 
programu obędzie się spotkanie podsumowujące, udział w którym wezmą przedstawiciele wszystkich 
partnerów, Rad sołeckich oraz chętni mieszkańcy. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultatem zadania będzie przeprowadzenie akcji dotyczących sprzątania terenów zielonych gminy 
Kluczewsko, edukacja, integracja mieszkańców, budowanie partnerstw, kształtowanie postaw 
proekologicznych poprzez działania (sprzątanie) i edukację, ulotki informacyjne: zagrożenia wynikające z 
zanieczyszczenia środowiska, właściwa segregacja śmieci. 
Wspólne sprzątanie i organizowanie ogniska będzie okazją do dalszych spotkań i inicjatyw. 
Przeprowadzenie zadania o takim charakterze wiąże się ze ścisła współpracą Stowarzyszenia z Gminą 
Kluczewsko, Radami sołeckimi, Nadleśnictwem Przedbórz, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym oraz 
mieszkańcami. 

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

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 

(zł) z wnioskowanej 
dotacji3' 

ze środków 
finansowych 

(zł) własnych, środków 
pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 

Lp. 

(zł) własnych, środków 
pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 

Lp. 

własnych, środków 
pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 

własnych, środków 
pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 

własnych, środków 
pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 

rzeczowego4' 

(zł) 

rzeczowego4' 

(zł) 

1. 
Promocja projektu (plakaty, 
ulotki, mat. promocyjne) 

1200,00 1200,00 0,00 

2. Produkty na sprzątanie 600,00 600,00 0,00 

3. Produkty na ognisko 5700,00 5200,00 500,00 

4. Półprodukty na zakończenie 800,00 800,00 0,00 

Koszty ogółem: 8300,00 7800,00 500,00 

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

i faktycznym; 
4) oferent*/oforenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

UteZPSnẑ !î ŜE.NIA SKAR8NIK STOWARZYSZENIA, 
.••••OD*WMHŁMMimti , 0 D POMYSŁU DO DZIAŁNIAJ^ 

2^^7. faniko UffO™ 

Mtf.M^:}^!?. Monika Wjrwal 
(podpis osoby upoważnionej STOWARZYSZENIE 
lub podpisy osób upoważnionych ROZWOJU GNILNY KLUCZEWSKO 
do składania oświadczeń woli w imieniu 0 P W ( l f W e ł > M MIĄIĄ/HĄ" 
oferenta) 29-120 Kluczewsko Data...., 

NIP 6090071023, REGON 260644919 
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. 

2 1 * . 

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