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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Giżycku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Rejestr stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Giżycku: 23, Kod pocztowy: 11-500,
Poczta: Giżycko, Miejscowość: Gajewo, Ulica: Akacjowa, Numer posesji: 23, Województwo:
warmińsko-mazurskie, Powiat: giżycki, Gmina: Giżycko, Strona www: , Adres e-mail:
mazurskaprzyroda@gmail.com, Numer telefonu: 508 206 258,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Wojciech Kucfir
 
Adres e-mail: mazurskaprzyroda@gmail.com Telefon: 508
206 258

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Dzikie Giżycko w obiektywie mieszkańców miasta”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2022 Data
zakończenia

30.11.2022

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

Zadanie polega na organizacji wydarzenia kulturalnego w postaci plenerowej wystawy
fotograficznej, gdzie zaprezentowane będą najciekawsze zdjęcia przyrodnicze wykonane przez
mieszkańców Giżycka na terenie miasta. Ekspozycja poprzedzona będzie oficjalnym otwarciem
wystawy, na które zaproszeni zostaną autorzy zdjęć oraz wszystkie osoby zainteresowane przyrodą
oraz fotografią.

Projekt „Dzikie Giżycko w obiektywie mieszkańców miasta” ma na celu zwrócenie uwagi na walory
przyrodnicze Giżycka oraz ukazanie miasta jako przyjaznej przestrzeni dla dziko żyjących zwierząt.
Położenie Giżycka, a także obecność jezior, kanału oraz wielu skwerów, parków i terenów zieleni w
granicach administracyjnych miasta stwarza szanse na zachowanie zrównoważonej symbiozy
pomiędzy zurbanizowaną i zagospodarowaną miejską przestrzenią, a światem otaczającej nas
przyrody. Wystawa to możliwość zaprezentowania Giżycka w zupełnie odmiennej odsłonie, a także
mieszkańców miasta, ich pasji, możliwości i niezwykłego spojrzenia na rzeczywistość. Podczas
spotkania i otwarcia będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania
mieszkańców i osób przejawiających zainteresowania fotografią, przyrodą i lokalnym środowiskiem.

Bezpośredni kontakt z przyrodą na terenie miasta to doskonała promocja tematyki związanej z
ekologią i ochroną środowiska. Wystawa ma ukazać Giżycko jako miasto przyjazne dla zwierząt i
przyrody. To przykład, że w miejskiej przestrzeni możemy czuć się dobrze i że może ona być też
sprzyjająca dla natury. Prace mieszkańców ukazujące piękno przyrody uwiecznione w granicach
administracyjnych miasta to dowód na to, że tylko od nas zależy w jakim kierunku podążymy i jak
ułożymy relacje i stosunki pomiędzy „nowoczesnością” i „dzikością” w swoim sąsiedztwie.

Miejsce realizacji

Giżycko – Pasaż Portowy

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja wystawy pn. „Dzikie Giżycko
w obiektywie mieszkańców miasta”

1 wystawa Sprawozdanie, fotorelacja z
wydarzenia. Artykuły w
lokalnych mediach oraz
portalach
społecznościowych.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5c48-ea73-3a3b

Charakterystyka oferenta

Głównym obszarem działalności Stowarzyszania Miłośników Mazurskiej Przyrody jest edukacja
ekologiczna oraz promowanie walorów przyrodniczych Giżycka oraz regionu Warmii i Mazur.
Organizacja wystaw, spotkań, wycieczek, pokazów, rejsów oraz zajęć terenowych to najbardziej
efektywne metody przekazywania wiedzy, doświadczeń oraz kształtowania właściwych wzorców i
postaw wobec przyrody i środowiska. Systematyczne uwrażliwianie na problematykę dotyczącą
środowiska naturalnego, ekologii, czy ochrony zwierząt to istotne działania w kontekście przyszłości
naszego miasta oraz zachowania jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Osoby tworzące Stowarzyszenie zrealizowały w poprzednich latach sześć edycji Mazurskich
Konferencji Ornitologicznych, festyny ekologiczne, warsztaty edukacyjne, spotkania z
przedszkolakami oraz publikacje przy współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym -
Gospodarka Odpadami i Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo.
Stowarzyszenie w latach 2021 - 2022 zrealizowało zadania finansowane z budżetu Urzędu
Miejskiego w Giżycku (Giżyckie Konferencje Ornitologiczne, Rejs ornitologiczny). Stowarzyszenie
organizuje wycieczki ornitologiczne z przedszkolakami oraz zajęcia przyrodnicze w szkołach i
przedszkolach.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Portal w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Masuriannature Niezbędny do
wykonania poszczególnych etapów projektu sprzęt; komputery, aparaty fotograficzne itp. Praca
członków stowarzyszenia w formie wolontariat.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Opracowanie graficzne 450,00    

2. Wydruk plansz 1 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1 750,00 1 750,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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.


