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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 
zu w przypisach. 

  

N
 znaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

'awidłową. Przykład: „pobieranie*/niepebieranie*”. 5
 

Podstawowe informacje o złożonej ofercie     1. Organa ministracji. publicznej, Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga 

do którego jest adresowana sfera 
  

  2. Rodzaj zadania publicznego” ; Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

  

Iii Dane oferenta(-tów) 

    1. Nazwą oferenta(:tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze sądówym lub innej 'ewidencji, adres s siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice KRS 0000417778, tel. 663-510- 328 

dariuszblaszczyk01© gmail.com 

Lądowisko w Świebodzicach 

  

  

    
  

  

  

    
  

    
  

    
Prezes Towarzystwa 

Lotniczego w 

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. irhię i nazwisko, numer w Błaszczyk icach Dariusz 
telefonu, adres poczty elektronicznej) -- : 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Wystawa szybowców historycznych 

2. Termin fealizacji zadania 10-11 września:2022 r. „Data 

publicznego” ; j . ko zakończenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraż ze wskazaniem miejśca jego.realizacji) 

Prezentacja 3 historycznych szybowców będących własnością Muzeum Szybownictwa 

Polskiego. Szybowce wyeksponowane będą w Rynku w Świebodzicach, dostępne dla 

szerokiej publiczności z możliwością przyjrzenia się z bliska i wykonania zdjęcia. 

Dodatkowym elementem podczas prezentacji będzie ustawienie planszy z monografią 

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.   
  

  
 



  

kazdeżgo z prezentowanych szybowców. Podczas prezentacji będzie możliwość 

porozmawiania z pilotami prezentującymi sprzęt lotniczy. 

  

    4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
  

o. o 0 Sposób monitorowania 

Planowany poziom osiągnięcia © rezultatów / źródło 

  

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość docelowa) informacji o osiągnięciu 
a TO 2 s. „wskaźnika : 

Wypromowanie  szybownictwa _w - mieście | Planujemy to przekazując wiedzę na | Monitorowanie 

Świebodzice. temat szybownictwa około 800 | rezultatów poprzez 

Zwiększenie wiedzy Mieszkańców oraz osób z miast | osobom. prowadzone rozmowy 

sąsiednich na temat tego sportu. 

  

      
  

  

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w  realacli działań: Bnowanych w ofercie oraz zasobów, które 2 będą 

wykorzystane w realizacji zadania da     
  

Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach działa od wielu lat. z wielkim. powodzeniem, organizując coroczny Piknik 

Lotniczy oraz zawody na celność lądowania. Imprezę odwiedza bardzo duża ilość osób z miasta oraz całego kraju a 

także pasjonatów lotnictwa z Niemiec, Czech. Podczas wydarzenia wykonywać będą prace członkowie TLS oraz 

przedstawiciel Muzeum Szybownictwa Polskiego: Pan Bartłomiej Kot.       
  

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

      
  

5Lp; Rodzaj kosztu... Wartość '| zdotaci | Zinnych 

a, ję PLN So źródeł 

1. Koszt wynajęcia i wyeksponowania 10 00 tys. 

szybowców w, to koszty transportu, zł. 

pilnowania sprzętu i jego 

zabezpieczenia 
  

  

  

      
2. Koszt 2 

3. Koszt 3 

4. Koszt 4 

5. Koszt 5 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania _„ | 10000 10 000 tyś     tys. zł zł 
  

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. 

27 lipca 2022 r. 
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