
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

Wpłynęło do Urzędu Miasta Kętrzyn dnia 19 maja 2022 roku 

Uznano celowość realizacji zadania publicznego 
 

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 jest adresowana oferta 

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN 

2. Rodzaj zadania publicznego1) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 
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 

Kętrzyński Klub Żeglarski „KAPER” 
Stowarzyszenie 
KRS: 0000344694 
Kętrzyn ul. Sportowa 1 
e-mail: kaper2010@wp.pl 
tel.:  

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Tadeusz Siwicki komandor klubu 
tel. 

e-mail:  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Kętrzyńska Impreza Sportowa - KAPERALIA 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 
rozpoczęcia 

30.05.2022r. Data 
zakończenia 

04.06.2022r. 

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

„KAPERALIA” to sportowa impreza organizowana przez KKŻ ”Kaper” od 10-u lat. Ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom 

Kętrzyna możliwości korzystania z form wypoczynku związanych z wodą – żeglarstwo, kajakarstwo, nurkowanie, 

windsurfing ze szczególnym położeniem nacisku na bezpieczeństwo. W programie imprezy przewidziano regaty żeglarskie 

 
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. 

mailto:kaper2010@wp.pl


jachtami typu Omega i kajakowe na Jeziorku Miejskim w Kętrzynie oraz na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego 

„Kętrzynianka” pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, rodzinne zawody pływackie, pokaz płetwonurków, rodzinny 

turniej siatkówki plażowej, żeglarskie stoisko pokazowe (budowa jachtu, nauka węzłów), gry i zabawy (z nagrodami) dla 

dzieci. Przewidywana liczba uczestników 300 osób. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

60% Zdjęcia, artykuł, FB 

Realizacja imprezy sportowej 100% Zdjęcia, artykuł, FB 
 

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

KKŻ KAPER jako stowarzyszenie działamy od 2009r. W swoim działaniu wykazujemy czynny udział w rozpowszechnianiu 

kultury i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku szczególnie w obszarze kontaktu z jeziorami, rzekami i innymi zbiornikami 

wodnymi. Prowadzimy szkolenia w uzyskiwaniu umiejętności w bezpiecznym uprawianiu sportów wodnych i kształtowania 

postaw proekologicznych wśród wodniaków. Wszechstronnie propagujemy postawy wychowawcze wśród dzieci i 

młodzieży. Corocznie prowadzimy i uczestniczymy w organizacji cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych m.in.: 

„Majowy rajd rowerowy”, „KAPERALIA”, „Noc Świętojańska”, spływy kajakowe, rejsy po jeziorach, regaty „Memoriał braci 

Ejsmontów” i inne imprezy aktywizujące członków klubu do działań wychowawczych i integrujących. Impreza pod nazwą 

„KAPERALIA” jest organizowana od 10 lat. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Animacje 6000 6000 0 

2. Nagrody 2000 2000 0 

3. Reklama 1000 1000 0 

Suma wszystkich kosztów 
realizacji zadania 

9000 9000 0 

 
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  19.05.2022r. 
Tadeusz Siwicki 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)  


