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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)
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Załącznik nr 1
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WZÓR
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*/nie13eeieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publlcznego 1l

Wójt Gminy Dąbrówno
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

li. 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

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt, KRS 0000560103, ul. Kościuszki llc,
14-120 Dąbrówno, www.strazochronyuraw.dabrowno.uI, strazochronyuraw@wu,ul, 784043984
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię I nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

„Godny dom"

15 czerwca 2022
Data
1
rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

2. Termin realizacji zadania publicznego21

I Data

zakończenia

15 sierpnia 2022
1

Celem zadania jest zakup materiałów do wykonania podmurówki pod stabilne ogrodzenie w miejscu, w którym będ�

przebywały zwierzęta bezdomne. Ogrodzenie ma zabezpieczyć zwierzęta przed niekontrolowanym wydostaniem się psów

poza teren bezpieczny dla nich i dla ludzi. Podmurówka ma zapobiec podkopaniu przez psy przebywające pod opieką

Stowarzyszenia oraz sprawić, by na teren nie przedostały się inne zwierzęta. Jest ona bardzo istotnym elementem

gwarantującym bezpieczeństwo, zarówno ludzi jak i zwierząt. Jest to część realizowanego przez nasze Stowarzyszenie

projektu budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ustawa o schroniskach, która zacznie obowiązywać od stycznia
2023 nakłada na właścicieli schronisk obowiązek budowy szczelnego ogrodzenia na trwale związanego z gruntem. Jest to

zatem wydatek niezbędny i konieczny. Podniesione koszty z pewnością zaprocentują w przyszłości trwałością i jakością.
11
2l

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 póin. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

