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' Podpis UST..3.USTAWYZ-DNIA-24·KWIETNIA 2003 r. 0 OZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLlCZNEGO

10 WOLONTARIACIE (Oz. U. z 2010 r. Nr 234, paz. 1536)1),
REALlZACJI ZAOANIA PUBLlCZNEGO

Porzqdek i bezpieczenstwo publiczne
(rodzaj zadania publlczneqo")

Catodobowe wyjazdy do zdarzeri drogowych z udzialern zwierzqt na
terenie Gminy Marki.
(tytul zadan ia publicznego)
w okresie ad 01.05.2014r do 28.07.2014r.

W FORMIE
POVVIERZHJI/\ RE/\L1ZACJI ZAD/\NI/\ PUBLlCZNEGO / WSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA
PUBLlCZNEGO 1)
PRZEZ

Burmistrza Miasta Marki
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
a dzialalnosci pozytku publicznego i a wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentow?"

1) nazwa: STRAZ ZWIERZJ\T SPCA
2) forma prawns:"
(X) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) sp61dzielnia socja lna

( ) inna

.

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencjl:"
KRS-0000391532

4) data wpisu, rejestracji lub utworzen ia:" 14.07.2011r

5) nr NIP: 125-160-57-87 . nr REGON: 143190550

1

-,.: ;

6) adres:
miejscowosc: MARK I

ul.: ROWNA 11

dzielnica lub inna jednostka pornocnicza :"

.

gmina : MARKI powlat: " WOtOMINSKI
wojew6dztwo: MAZOWIECKIE
kod pocztowy: 05-270

7) tel.: (22) 290 66 06

poczta : MARKI

faks:

(22) 290 66 06

e-mail: interwencje.spca@gmail.com
8) numer rachunku bankowego:

http://www.strazzwierzaLorg.pl

48 1240 1082 1111 001040795486

nazwa banku : BANK PEKAO SA
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow";
a)Maciej Rozanski -Komendant SPCA
b) Jacek Ogly - Z-CA Komendanta SPCA
c) Matgorzata Balicka - Sekretarz Generalny
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:"

STRAZ ZWIERZJ\T SPCA 05-270 MARKI UL. ROWNA 11 TEL. (22) 290 66 06

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotyczqcych oferty (irnle i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Maciej Rozanski 510955512

12) przedmio t dzlalalnosci pozytku publicznego:
a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

1) tworzenie i realizacja program6w w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzat. w
tym szczeg61nie w zakresie zwierzat bezdornnych (PKD 94.99.2)
2) sprawowanie opieki nad zwierzetami, prowadzenie schronisk oraz hoteli dla zwierzat
(PKD 01.62.2) 1) wszechstronne propagowanie metod i technik w zakresie ochrony
zwierzat (PKD 94 .99.2)
2) zwalczanie przejaw6w znecania sie nad zwierzetami (PKD 94.99.2)
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepis6w i praw w dziedzinie
ochrony zwierzat i srodowiska, a takze wspoldzialanie w tym zakresie z samorzadem
2

'.' y

terytorialnym oraz wlasciwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierzat i srodowiska
naturalnego (PKD 94.99.Z)
4) wspoldzialanie z wlasciwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania
scigania przestepstw i wykroczen zwiazanych z prawami zwierzat (PKD 94.99.Z)
5) organizowanie kurs6w i szkolen dla Inspektor6w etatowych i spolecznych
Stowarzyszenia (PKD 85.59 .B)
6) prowadzenie szerokiej dzialalnosci edukacyjnej w zakresie humanitarnego
traktowania zwierzat (PKD 85.59.B)
7) prowadzenie szerokiej dzialalnosci wydawniczej w zakresie humanitarnego
traktowania zwierzat (PKD 58.19.Z)
8) aktywny udzial w tworzeniu nowych przepis6w prawa w zakresie ochrony zwierzat w
tym sporzadzania opinii (PKD 94.99.Z)
9) wspolprace i wzajemna pomoc czlonkow Stowarzyszenia (PKD 94.99.z)
10) wspolprace z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doswiadczen w dziedzinie ochrony zwierzat i ochrony srodowiska naturalnego (PKD
94.99.Z)
11) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie czlonk6w i innych
podmiot6w zainteresowanych dzialalnoscia Stowarzyszenia (PKD 74.90.Z)
12) inne dzialania sprzyjajace rozwojowi statutowych ce16w organizacji (PKD 94.99.Z)
13) prowadzenie dzialalnosci integrujacej czlonkow Stowarzyszenia poprzez aktywnosc
kulturalna, rekreacyjna i towarzyska (PKD 94.99.Z)
14) transport zwierzat (PKD 96.09.Z)
15) wydawanie czasopism i pozostalych periodyk6w (PKD 58.14.Z)

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci" prowadzi/prowadza" dzialalnosc gospodarczq:
a) numer wpisu do rejestru przedslebiorcow

..

b) przedmiot dzlalalnosci gospodarczej

3
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NIE DOTYCZY

II. Informacja

0

sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej'"

Zgodnie z art. 24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia "Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciqgania
zobowiazari rnajatkowych upowaznionych jest dw6ch cztonk6w zarzadu dzialajacych lacznle.

III. Szczeg6towy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego
Realizowane zadanie bedzie polegato na catodobowych wyjazdach do zdarzeri drogowych z udzlalern
zwierzat i przekazywaniu ich:
lecznicy weterynaryjnej sprawujace] opieke nad bezdomnymi zwierzetarni w gminie
schronisku .
Zadanie bedzie realizowane 0 okresie od 01.05.2014 r. do 28.07.2014 r.

2. Opis potrzeb wskazujqcych na konlecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

Potrzeba realizacji zadania wynika z obowiazku Gminy Miasta Marki do zapewnienia opieki
weterynaryjnej zwierzetorn bezdomnym bloracyrn udzial w zdarzeniach drogowych. Ranne zwlerzeta
musza zostac przewiezione do lecznicy weterynaryjnej, z ktora Grnina Miasta Marki zawarta urnowe.

4

Jako ze Policja w Markach nie posiada w chwili obecnej sprzetu do odtawiania bezdomnych zwierzat
poszkodowanych w zdarzeniach drogowych , proponujemy, by odtawianie ps6w zostalo zlecone
naszemu stowa rzyszeniu .
Posiadamy wlasclwy sprzet, w tym samochody do przewozenia zwierzat, jak rowniez miejsca , w
kt6rym przez 5 godzin rnozerny przechowywac zwierzeta az do momentu przejecia ich przez
orqanizacje lub leczn ice weterynaryjnq.

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

Adresatam i zadania publicznego sa rnieszkaricy miasta , poniewaz odtawianie bezdomnych zwierzat
zapewni im bezpieczenstwo.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacj i inwestycji zwiqzanych z reallzacja zadan ia
publicznego, w szczeqolnosci ze wskazaniem , w jaki spos6b przyczyni sle to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania."?
NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy

W

ciqgu ostatnich 5 lat oferent/oferenci" otrzymahotrzyrnali" dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycj i, kt6re
zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

.11)

NIE DOTYCZY

6. ZakJadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Celem realizacji zadania publicznego jest przede wszystkim zapewnienie bezp ieczenstwa rnleszkancorn
Marek. W przypadku zauwazenia bezdomnego poszkodowanego psa mieszkaniec Marek bedzie m6gt
zawiadornic Policje lub Urzad Miasta Marki .Po zawiadom ieniu Strazy Zwierzat SPCA, w ciaqu godziny

5

jestesrny gotowi przyjechac na miejsce i zajac sie bezdomnym psem do momentu przejecia opieki nad
nim przez orqanlzacje lub lecznice weterynaryjnq kt6rej zlecona zostanie opieka nad bezdomnymi
zwierzetarnl z tereny Gminy Marki.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
GMINA MARKI

8. Opis poszczeg61nych dzlalari w zakresie realizacji zadania publlczneqo?"

W ramach realizacji zadania prowadzone beda interwencje polegajqce na odtawianiu bezdomnych
zwierzat poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z tereny Gminy Marki w okresie od 01.05.2014 r do
28 .07.2014r.
W przypadku informacji od Policji lub Urzedu Miasta Marki, Straz Zwierzqt SPCA w ciqgu godziny
podejmuje interwencje.
W ramach realizacji zadania planowane jest sfinansowanie:
- koszt6w ksieqowosci,
- koszt abonamentu telefonicznego,
- zakup karmy dla zwierzat,
- koszt naprawy samochodu,
-oplata za enerqie elektryczna dostarczana do pomieszczenia do przetrzymywania zwierzat,
- koszty paliwa,
- koszt wynagrodzenia dla czlonka zarzadu biorqcego udzial w interwencjach

9. Harrnonoqram'"

6

,, .
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01 .05 .2014 do 28.07 .2014
Poszczeg61ne dzlalania w zakresie Terminy realizacj i Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego

zadania poszczeg61nych

dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego 14)

dzialan

publicznego

Odtawianie ps6w ( 15

01 .05 .2014-

Straz Zwierzat SPCA

zw ierzat)

28.07 .2014

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publlczneqo"?

Realizacja zadania zmniejszy negatywne skutki problemu spotecznego jakim jest bezdomnosc
I

zwlerzat i w konsekwencji zwlekszy bezpieczenstwo publiczne w Gminie Marki.
Zaktadamy odtowienie 15 bezdomnych zwierzat poszkodowanych w zdarzeniach drogowych w ciqgu 3
rniesiecy realizacji zadania.

IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzqledu na rodzaj koszt6w:
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przetrzymywania
zwierzat

3

25

m-e

75

75

-

-

Abonament
rnlesleczny za uslugi
telefoniczne

3

103

m-e

309

309

-

-

Karma dla zwlerzat

15

33 ,33

Opak.

499,95

499,95

-

-

Koszt naprawy
samochodu

1

306,05

szt

316,05

316,05

-
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2. Przewidywane zr6dfa finansowania zadania publicznego
1.

Wnioskowana kwota dotacji
3000,00

2

Srodki finansowe wlasne 17)

3

Srodki finansowe z innych zrodel oqolem (srodki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11)

3.1

wpfaty i oplaty adresat6w zadania publiczneqo!"

3.2

srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczeqolnosci: dotacje

z~

83,3%%

o z~

0%

o zf

0%

o zl

0%

zl

%

o zl

0%

600 z~
3600,00

16,7%

z~

100%

z budzetu paristwa lub budzetu jednostki sarnorzadu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)!"
3.3

pozostale 17)

4

Wk~ad

5

czfonk6w)
Oqolern (srodki wymienione w pkt 1- 4)

osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

8

.
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3. Finansowe srodki Z innych zrodel publlcznych""
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota srodkow
(w zl)

Informacja 0 tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony( -a)
/NIE 1)

Termin rozpatrzen ia w przypadku wniosk6w
(ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

NIE DOTYCZY
NIE 1)
/NIE 1)
NIE 1)

Uwagi, kt6re rnoqa mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publlcznepo-"

Komendant SPCA - nadinspektor Maciej Artur Rozanski
Sekretarz Generalny - podinspektor Malgorzata Balicka
Czlonek Zarzadu - inspektor Piotr Dziurnikowski
Czlonek Zarzllql1 - Piotr W~Ikowsld.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w-1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania-"

Sprzet do odlawiania zwlerzat - klatki 2szt, poskromy 2szt, siatki rzutki 4 szt ,
Samochody do transportu zwierzat- 2 szt.
Boksy do przechowywania zwlerzat 2 szt.
Aplikator dmuchawkowy 1 szt.

9

..
",

3. Dotyehezasowe doswiadczenia w realizaeji zadari publieznyeh podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
kt6re z tyeh zadari realizowane byty we wspolpracy z adm inistraejq publiczna).

Straz Zwierzqt SPCA zostala zalozona dnia 08.03.2011 roku. Praeownicy i wspolpracownicy kilku
Ageneji Ochrony z Warszawy i jej okolie wldzac cierpienie zwierzat wpadli na pornysl zalozenia
zrzeszenia os6b, kt6rym eierpienie Zwlerzat nie jest obojetne. Z uwagi na wykonywany zaw6d
jestesrny skuteczna jednostka i nasze dzialania sa w pelni zdeeydowane w granicach Ustawy a
Oehronie Zwierzat.
SPCA wsp6tpracuje z Urzedern Miasta Marki , odlawia bezdomne zwierzeta ,transportuje ranne
zwierzeta po wypadkaeh drogowyeh do kliniki , jak rowniez zwierzeta do sehronisk.
Od maja 2012 SPCA wspolpracu]e z Grnina Zielonka z zakresie odlawiania bezdomnych zwierzat z
tereny gminy.

4. Informaeja, czy oferentloferenGi~l przewiduje(-q) zlecac reallzacje zadania publicznego w trybie,
a kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. a dzialalnosci pozytku publieznego

i a wolontariacie.

NIE DOTYCZY

Oswiadczarn (-y), ze :
1) proponowane zadanie publiezne w calosci rniesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publieznego
oferenta/eferentew";
2) w ramaeh skladane] oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie 1) oplat ad adresat6w zadania;
3) oferentloferenGi~} jestlsq~l zwiqzany(..flf) ninlejsza oferta do dnia 28.07.2014;

10

,

, .,.

r

"

4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert , w tym

z gromadzeniem, przetwa rzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzan iem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia

1997 r.

0

ochronie danych osobowych (Dz . U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn . zm.);

5) oferentloferencPl skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-jq)/zalega( jq)~l z optacaniem naleznosci
z tytulu zobowiazan podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spoleczne";
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowyrn/wlasciwa
ewidencja";
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
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Komendant SPCA - MaciejR6zanslCi 'O( . <'J

" '.v ,,- :/:I.\ ,I .

Sekretarz generalny - Malgorzata Balicka ' Z'
~IR
' I~ ZlJIIIER2J\T SPCA

(podpis osoby upowaznione] , J.~ :k reta r~ genera lny
lub podpisy os6b upowaznionycK" , n p fv1 2 1,9?r~ata BaJ: :', ~a
do sktadania oswiadczen woli w imieniu t3> e.vt.. d~
oferenta/oferent6w 1)
Data 14.02.2013 rok

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencjf'?
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajacych oferte wsp61nq niz
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwepo rejestru - dokument potwierdzajqcy
upowaznienle do dziatania w imieniu oferenta(-6w).

Poswiadczenie zlozenia oferty 25)

Adnotacje urzedowe/"

11

'

Niepotrzebne skreslic.
Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3) Kazdy z oferent6w skladajacych oferte wspolna przedstawia swoje dane . Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepis6w, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepis6w 0 stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Panstwa do innych kosciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia
forme lub wpisac inna,
5) Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe, Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji rna bye realizowane w obrebie danej jednostki.
8) Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie rna bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.
11) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie 0 dofmansowanie inwestycji.
12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspolna,
13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresat6w).
14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen,
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje 0 swoich kosztach.
1)

2)
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~O) Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, kt6re zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym , w tym obsluga finansowa
i prawna projektu.
~I) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6rym mowa w ~ 16 ramowego
wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Po1ityki Spolecznej z dnia
.... .
.. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego .
~~) Informacje 0 kwalifikacjach osob, kt6re beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
dysponujacych nimi oferent6w.
23) Np. lokal, sprzet, materialy . W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferent6w .
~~) Odpis musi bye zgodny z aktua1nym stanem faktycznym i prawnym , niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
~5) Wypelnia organ administracji publicznej.
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