Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek

1

tel.: 632720810; fax: 632722g84
www.kolo.pl ; e-mail : burmistr z@kolo.pl

os,525.2.2021

Kolo, dn. 18.06.2021r.

Dotycry: ogloszenia.o mozliwosci zglaszania uwag do.oferty
zlokonej przez ochotniczq straL
Po1anq Kolo nad warte w trybie ui. tgu ustawy-,
aniu24"kwietnia2003
roku u
o dzialalnosci
-vvJ rvAu
po2ytku publicznego i o wolontariacie.
,

w

dniu 1'7'06'2021r' do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla
oferta zlozonaprzezochotniczq
sttaz PoLam4 Kolo nad wart4 naiealiiacje

.naaaii iuiii"^"go ,,organizacja Miasteczl<a
Strazackiego"' wobec powy2szego zamieszczi-sig
ofertg w Biuletynie Infonnacji publicznej, na
tablicy informacyjnej urzgdu Mieiskiego w Kole oiurnurt
ori. irt"*etowej www.kolo.pl.

Informujg, 2e zgodnie z art. lgaust. 4 ustawy z dnia24kwietnia2O03
roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontaria2ie.moina zglaszal_uw-agi
dotyczfce zgloszonej oferty.uwagi moina
skladad pisemnie w
Miejski-m w Kole w puntcie durhgi rurirrr(un.u
lub drog4
-urzg!21e
pocztowq na adres urzqd
Miejski w Kole, ur. stary Rynek 1,,62-600 Kolo do 25.06.202r
r.
(decyduje data wptywu do Urzgdu).
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POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelnid wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instru

KANCELARIA OGOLNA

oraz w przypisach,
Zaznaczenie gwiazdkq, np,:,,pebier€lnie*/niepobieranie*" oznacza,2e naleiy

niewtadciwq odpowiedi, pozostawiajQc

prawidlowq. Przyklad:,,pobieranle*/RiepebieraRi,e*",

wptynqio
l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie
I

1. Organ administracji publicznej,

17, ClE, 2021

2ai.,.........,..-prgrgr---/Jpi*

lo6i

BURMISTRZ MIASTA

do kt6rego iest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznegol)

ll. Dane oferenta(-t6w)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
ocHoTNtczA sTRAz PoZARNA KOIO NAD WARTA, UL. DABSKA 40K, 62-600 KOtO
sAD REJONOWY POZNAN - NOWE MTASTO I WrLDA W POZNANTU, rX WYDZ|AT GOSPORADCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO KRS 0000581590, REGON 362798L44 NIP 6662113539 email:zarzad@ospkolo.pl, tel.:502 784026
ARKADIUSZ OLCZAK

2. Dane osoby upowainionej do skladania wyja3niefi dotyczqcych oferty (np. imlq
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

- PREZES

TEL. 502 784 026
i

MIROSLAW t.UKASKI

-

NACZELNIK

_

WICEPREZES

TEL.669 744466

lll. Zakres
1.

Tytul zadania

zadania
ORGAN IZACJA M IASTECZKA STRAZACKI EGO

publicznego
2. Termin realizacji

Data rozpoczgcia

zadania publiczneso2)

07.08.202L

Data

70.09.2021

zakofczenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego reallzacji)
Realizacja zadania publicznego polegala bqdzie na zorganizowaniu Miasteczka Stra2ackiego. W ramach tego przedsiqwziqcia
planujemy:
a) organizacjq mini toru przeszk6d dla dzieci i mlodzie2y z terenu miasta Kola. Zawodnicy bqdq musieli pokonai Mini
poiarniczy tor przeszk6d - konkurencja polegajqca na przebiegniqciu 50 m. i r6wnoczesnym wykonaniu nastqpujqcych
czynnoici: pokonaniu slalomu miqdzy pacholkami oraz plotka, rozwinigciu i polqczeniu 2 odcink6w wq2a po2arniczego
W52, pokonaniu r6wnowa2ni, podlqczeniu jednego korica linii wq2owej do nasady rozdzielacza, a drugiego do prqdownicy. Planowanym celem do osiEgniqcia bqdzie zdrowa rywalizacja podczas mini zawod6w sportowo po2arniczych,
organizacja wolnego czasu oraz propagowanie aktywnoSci ruchowej w6r6d mieszka6c6w miasta Kola.
b) organizacjq gier i zabaw dla dzieci oraz stoisko edukacyjne dotyczqce zagro2ei poiarowych i zatrui tlenkiem wqgla.
c) zwiedzanie wozu poiarniczego
Zawody odbywa6 siq podczas imprezy plenerowej - Dni Kota w sierpniu 202L roku.
Dla kaidego uczestnika przewidziany jest upominek za udzialw zabawach, a dla os6b, kt6re zajmE l- lll miejsca w 3 kategoriach
wiekowych w po2arniczym torze przeszk6d przewidziane sq nagrody. Ogloszenie wynik6w i wrqczenie nagr6d nastqpi po zako6cze-

-

niu zawod6w.
Bezpo6rednimi beneficjentami zadania publicznego bgdq mieszkaricy miasta Kola, zar6wno doro(lijak i dzieci i mlodzie2

l1

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadaf okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwletnia 2003 r, o dzialalno6ci poiytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zm.l.

2l

Termin realizacji zadania nle moie byd dluiszy ni2 90 dni.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
Spos6b monitorowania rezultat6w

f

Orga nizacja M iasteczka Stra2ackiego

Potwierdzenie odbioru nagr6d

za

uczestnictwo w zawodach

Liczba uczestnik6w

Organizacja zawod6w (mini po2arniczy

Regulamin, potwierdzenie odbioru

tor

nagr6d, wyniki, relacja z fotografiami

przeszk6d)

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do5wiadczenia w realizacji dziatad planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re beda
w realizacii zadania

W 2077 roku Jednostka OSP Kolo nad Wartq przy wsp6ludziale UM w Kole otrzymala dofinansowanie z Fundacji PZU
na realizacjq zadania pn. ,,Czad i ogiefi bqdi bezpieczny". W ramach projektu zorganizowano gry i zabawy dla dzieci i
mlodzie2, kt6re odbywaly siq podczas Dni Kola, Dnia Dziecka oraz Obchodach Dnia Lasu.
W 2019 r. Jednostka OSP Kolo nad Wartq otrzymala dofinansowanie od Gminy Miejskiej Kolo na realizacjq zadania
publicznego pn. ,,Organizacja mini zawod6w sportowo - po2arniczych". W ramach realizacji projektu podczas Dni Kola i
jednoczeSnie Dnia Dziecka zorganizowano na Stadionie Miejskim zawody sportowo - po2arnicze, gry i zabawy dla
dzieci i mlodzieZ
lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Z dotacji

WartoSd

I

PLAKATY

150

2.

NAGRODY W ZAWODACH
NAGRODY ZA UCZESTNICTWO W

900

4.

ZAIIIODACH
NAGRODY DLA UCZE STNIKO'II/

Z innych

tr6del

PLN

3000

750

KONKURENCJI W MIASTECZKU

STRAZACKIM
Suma wszystkich kosa6w realizacii zadania

4800

4500

300

V. OSwiadczenia
ie:
proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie

OSwiadczam(-my),

1)

w

zakresie dziatalnoici po2ytku publicznego

oferenta(-t6w);
z)
pub+:tezr+egp;

3)

oferent* / efe+enei* sktadajacy niniejszA oferte nie zalegatiaP / za{eea+j?)* z oplacaniem naleinoSci z tytulu zobowiazafi
podatkowych;
/ efe+enei* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalegafiqf / zategafiqf z oplacaniem naleinoici z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w czg3ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq-w+a{eiwq-ervideffh*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, ztoiyly stosowne o5wiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4) oferent*

5)
6)
7)

Wiceprezes-Naczelnik OSp KOtO

N

ARTA

Data 16.06.2021R.

(podpis osoby upowainionej lub podpisy
os6b upowainionych do skladania o6wiadczed
woli w imieniu oferent6w)
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