1(010 Lowieckie "Dzik"

22. LIS. 2021

Siedziba: ul. Poniatowskiego 21 10k B
66-436 Sionsk

L.dz...... ............ zat ............ .

Slonsk, dnia 19 listopada 2021 roku

W6jt Gminy Krzeszyce
Stanislaw Peczkajtis
Urz~d

Gminy Krzeszyce

UI. Skwierzynska 21, 66-435 Krzeszyce
Oferta realizacji zadania publicznego
I. Podstawowe informacje 0 zlo:ionej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego jest adresowana oferta --
2. Rodzaj zadania publicznego 1
_t.

-'

-

W6jt Gminy Krzeszyce
Dzialania wspieraj~ce integracjy i asyn1ilacjy
ze spolecznosciami lokalnymi, dzialania na
rzecz dzieci i mlodzieZy;

II. Dane oferenta(-tow)
1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Slldowym lub
innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do I{orespondencji, adres e-mail,
numer telefonu
Kolo Lowieckie "Dzik" Slonsk KRS 0000516558- inna osoba prawna bydCilca Organizacj~
POZytku Publicznego
Siedzibaladres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 21 10k. B
66-436 Slonsk
www.dzikslonsk.pl
adres e-mail: biufp@dzikslonsk.pl
2. Dane osoby upowaznionej do skladania
wyjasnien doty~cych oferty
(np. imiy i Bazwisko,numer telefonu, adres
poczty elektronicznej)

Franciszek Jamniuk
f.iamniuk@stahlmont.pl
607515155

III. ZaI{res rzeczowy zadania

pubIiczneg~

Dzialania wspieraj~ce integracjy lokalnej spolecznosci
Przygotowanie swi'ltecznych paczek dla dzieci i
mlodzieZy.
2. Termin reaIizacji zadania
Data
1.12.2021
Data
31.12.2021
publicznego2
rozpoczycia
zakonczenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Kolo Lowieckie "Dzik" z siedzib,! w Slonsku dziala na podstawie w1asnych uchwal oraz
Statut Polskiego Zwi~zku Lowieckiego. Kolo Lowieckie posiada status organizacji poZytku
pUblicznego. Realizowane zadania zwi'lzane sCI z jednej strony z szeroko rozumian,!
gospodark'l zwierzyn,! lesn'l, z drugiej zas strony dokladamy staran, by zintegrowae i
zasymilowae lokaln,! spo1ecznose i w duchu wsp61pracy pielygnowae wsp61zycie spoleczne
w duchu przyjaznych stosunk6w.
Z uwagi na powyzsze cele dzialalnosci Kola, zwracamy siy do W6jta Gminy Krzeszyce z
prosb,! 0 udzielenie wsparcia naszej inicjatywy ( w oparciu 0 tresc ali. 19 a ustawy 0
dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie).
Pragniemy w okresie od 1 grudnia do 30 grudnia 2021 roku zorganizowac dia mieszkanc6w
Gminy i okolic swi~teczne paczki.
Paczki te przygotowywane byd,! dJa dzieci dotkniytych takimi zjawiskami spolecznymi, jak:
bieda, wykluczenie spo1eczne- wychowank6w Domu Dziecka w Sulycinie oraz Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulycinie.
Wat10se kazdej z paczek szacujemy na kwoty ok. 100 zl, zatem takie paczki, w ramach tej
inicjatywy, mog,! zostae przygotowane dia grupy 60 dzieci.
Inicjatywa zmierza r6wniez do tego, by kazda paczka zawierala upominek 0 tematyce
ekologicznej, lowieckiej lub 0 zwi,!zanej ze znajomosci,! zwierz'!t dziko Zyj,!cych, co
przyczyni si y r6wniez do krzewienia wsr6d najmlodszych wiedzy i pasji zwi,!zanej z
gospodark,! zwierzyn,! lesn'!.
1. Tytul zadania publiczoego

W ramach inicjatywy, zakladamy objycie wsparciem rzeczowym w postaci paczek dzieci w
przedziale wiekowym od 3 do 16 lat, zatem szerok,! grupy wiekow'!.
Wryczenie paczek zaklada uroczyst'! formy, paczki swi'!teczne bydC! wryczane przez
cz1onk6w naszej organizacji prezentuj'!cych umundurowanie mysliwych oraz stopnie i
funkcje, jakie w ramach naszej organizacji SCI przez nas piastowane.
Termin realizacji: 1.12.2021-30.12.2021
Wartose wnioskowanego wsparcia: 6000 zl
Grupa docelowa- dzieci w wieku od 3-16 lat
!lose paczek- 60 sztuk

/1

2

Tennin realizacji zadania nie moze bye d-luzszy nii: 90 dnL

4. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dzialaii
planowanych w ofercie oraz zasob6w, ktore b~d~ wykorzystane w realizacji zadania
Dzialaj,!c jako Ko1o Lowieckie w latach 2019-2021 zorganizowalismy wiele event6w 0
tematyce charytatywnej, wspieraj,!cej potrzebuj,!cych zar6wno instytucjonalnie, jak i
indywidualnie. Wsr6d imprez organizowanych lub wsp610rganizowanych przez Ko1o
wymienic nalezy:
1. Inicjatywy "Mysliwska Paczka 2019, 2020"- tu beneficjentmni naszej pomocy byli
wychowankowie Domu Dziecka i SOSzW w Sulycinie
2. Organizacji balu charytatywnego dla Pani Katarzyny Siudej w miejscowosci
Kleszczewo-Osada g. GiZycko we wsp6lpracy z tamtej szymi kolami
3. Akcja pomocowa na granicy poIsko-niemieckiej w m. Swiecko- dostawa wody pitnej
dla Polak6w niemog,!cych przekroczyc granicy z powodu pandemii
4. Organizacja konkursu plastycznego pod nazwCl- "dzikjest dziki" dla najm10dszych
5. Wsp6Jpraca z I LO w Sulycinie
6. Organizacje Bal6w Mysliwskich 2019,2020,2021
7. Charytatywny Bal Mysliwski- we wsp61pracy z KL Dzik w Dybnie- wsparcie dzieci
z tamtej szego Domu Dziecka;

Z powazaniem
Franciszek Jamniuk Prezes ZarzCldu
Jacek Ciesliilski- Lowczy
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