
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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo 

2. Rodzaj zadania publicznego1)
Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

II. Dane oferenta

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 Ogrodowe Stokrotka z siedzibą w Janikowie KRS 0000541427 

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 

Ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych poprzez 
podłączenie działek ogrodowych do sieci energii elektrycznej –
II etap.

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 

20.09.2019 Data 
zakończenia 

20.11.2019

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

Zadanie polega na wykonaniu sieci zasilającej działki pracownicze w energię elektryczną pozwalającą na zastąpienie 
urządzeń grzewczych opalanych drewnem i węglem źródłami niskoemisyjnymi. Docelowo wykonana instalacja umożliwi 
działkowcom podłączenie urządzeń fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach altan i w ogrodach, co zapewni 
samowystarczalność energetyczną. Zadanie jest realizowane na terenie ogrodu nr 5 ul. Słoneczna w Janikowie. 
Dotychczasowe wydatki na ten cel w ramach pierwszego etapu zostały pokryte ze składek działkowców i obejmują zakup 
kabli i urządzeń oraz montaż infrastruktury zasilania doprowadzonej do granic poszczególnych ogródków gdzie 
podłączenie wykonują na swój koszt działkowcy. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 27.388,94 złote. W ramach II etapu 
prac na 2019 rok zakupiono materiały za kwotę 5.545,00 złotych i obecnie Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego nie może 
dokończyć inwestycji ze względu na brak środków na zakup kabla i opłacenie montażu. Przewidywana kwota w tym 
zakresie wynosi 15.000 złotych i pozwoli na zakończenie inwestycji polegającej na doprowadzeniu linii zasilającej do granic
186  działek na ogrodzie nr 5. Powyższe zadanie jest realizowane na gruntach własności Gminy Janikowo pozostających 
w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia. Ze względu na poprawę jakości powietrza w mieście utrzymanie zielonej 
bariery pomiędzy zakładem chemicznym Janikosoda, a osiedlem mieszkaniowym ma kluczowe znaczenie ekologiczne. 

Dodatkowo zwracamy uwagę na znaczenie tej inwestycji dla rozwoju i umocnienia wspólnoty lokalnej członków naszego 
stowarzyszenia w większości emerytów i rencistów potrzebujących wypoczynku i rekreacji na działkach, którzy ze swoich 
skromnych środków pokryli dotychczas zrealizowane koszty. Podniesienie standardu wyposażenia ogródków pozwoli też 
na zahamowanie niekorzystnego trendu porzucania użytkowanych ogrodów, które dziczeją i tracą walor zieleni 
poprawiającej stan środowiska.

_____________________________

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Wykonanie zasilenia ogrodów 
działkowych w energię elektryczną.

186 punktów odbioru. Sprawozdanie z wykonania zadania, protokół 
odbioru.

Włączenie użytkowników sieci 
elektrycznej do użytkowania

186 użytkowników sieci 
elektrycznej.

Wykaz punktów odbioru – zestawienie.

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

Stowarzyszenie Ogrodowe Stokrotka jest organizacją pozarządową powstałą po usamodzielnieniu działkowców
zrzeszonych poprzednio w Polskim Związku Działkowców w Warszawie. Odrębność organizacyjna i 
samodzielność pozwoliła członkom na stworzenie nowej samorządnej struktury będącej trwałą formą 
współpracy i inicjatyw członków Stokrotki. Prowadzimy szeroki zakres form integracji, szkoleń i organizowania 
czasu wolnego dla mieszkańców naszego miasta. Podjęliśmy wspólnie z gminą od 2018 roku realizację 
projektu wypoczynku osób starszych w ogrodach działkowych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. 
Nasze doświadczenie i sprawność organizacyjna pozwolą na rzetelne i terminowe wykonanie zadania 
będącego przedmiotem niniejszej oferty.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych

źródeł
1.    Zakup materiałów do instalacji sieci 4.300,00. 4.300,00 5.545,00  (2019 przed złożeniem oferty)

2. Montaż, wykonanie instalacji 4.200,00 4.200,00

3. Opłaty administracyjne, przyłączenie 1.500,00 1.500,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10.000 10.000 5.545

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. 

..............................................................................
Data .......................................................

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



(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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