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l. Podstawowe informacje o zlożonej ofercie
1.

2.

argan

Burmistrz Nysy

Radzai

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

b

ll. Dane oferenta(-tów)

Stowarzyszenie Bezdomne Koty Nysa, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego
w Nysie pod numerem 1412018, REGON 381080601 NlP 7532450291
Siedziba - ulica Kusocińskiego 611O, 48-303 Nysa, strona https://www.facebook.com/pg/BezdomneKotyNysa/
Adres do korespondencji -

jw,

Ju

2. Frane oeaby

upłlłłżniaĄźo skł@ąłia
ofuĘ (np. imĘ i nazwisko.

wyjaśnień d@ezących
numer telefonu , adres

pady

lita Madera-Łab aziewicz, tel. 5359305,1

]

5,

ad

|

l

res mailowy

jjulita. madera1 @gmail.com

elektronbznej)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł

zńania publicznego

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Dń?
3.

Syntetyczny

Ęts zadańa |wra. zs wskazaniem

w

Nysie

]20.10.2019

miejsca iego realizacji)

Celem zadania publicznego jest podnoszenie świadomościróżnych grup społecznych w zakresie praw zwie.ząl., opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania oraz poprawa warunków bytowania kotów wolno żyjących na terenie
Gminy Nysa.
W ramach zadania publicznego zlecane będą następujące działania
,l

.

przeprowadzenie działań edukacvinvch z zakresu ekoloqii i ochronv zwierzat. w szczeqólności poprzez:

a) propagowanie wiedzy na temat ochrony zwieząl oraz postaw prozwierzęcych;
b) propagowanie wiedzy na temat metod zapobiegania bezdomności auieząt domowych, w szczególności psów i kotów,

m.in. poprzez sterylizację/kastrację, elektroniczne znakowanie (czipowanie);

Działania edukacyjno-informacyjne skierowane będą do mieszkańców Gminy Nysa (określeniespecyfiki adresatów
zadania) i będzie realizowane poprzez stoisko informacyjne w dnu 1 września 2019r. Stoisko będzie zorganizowane w
ramach wydazenia plenerowego pod nazwą Jeden Dzień zŻyciaZiemi , miejsce - boisko spońowe w m. Konradowa koło
Nysy. W ramach pracy stoiska, w specjalnie zorganizowanym punkcie będę prowadzone spotkania z mieszkańcami
gminy w ce|u podniesienia świadomościmieszkańców co do konieczności kastracji sterylizacji bezdomnych zwierząt, w
szczególności kotów. Zostaną przygotowane ulotki i plakaty informacyjne. Spotkania poprowadzą wolontariuszki
Stowarzyszenie Bezdomne Koty Nysa. Szacuje się, że odbiorą działania będzie 500 osób.
Działanie będzie realizowane na terenie Gminy Nysa, w szczególności miasta Nysy.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną pojete nastepujace działania:
a) zakup koniecznych usług laboratoryjnych, leków, środków opatrunkowych.

Szacuje się, że odbiorcądziałania będzie 10 zwierząt,
Działanie będzie realizowane na terenie Gminy Nysa.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonychw ań. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego iowolontariacie (Dz. U. z2018r, poz.450, zpóżn,zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
1)
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§łxiivsiesr§t§tu
pod niesienie świadomości
mieszkańców Gminy Nysa na temat

metod zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych, roli zwieząt w
życiu każdego człowieka, a tym
samym ograniczenie porzucan ia
zwierząt przez właściciel i

§posób monitorołrania ruzuttatow / źrócło
infomacji o osiągnłęciu wskaźnika

rezr-dtatów ($€rtosć
rlmelnwal

Organizacja stoiska
informacyjnego- 1 stoisko
Kampania informacyjna wśród
mieszkańców - 500 osób

Poprawa warunków bytowania kotów szacowana ilośćkotów

wol nożyjących poprzez zakup
niezbędnych usłu g wterynaryjnych

repońażu w Regionalnej Telewizji Opolskie

Rapoń ze wskazaniem daty i rodzaju
wykonanej usługi

objęta zadaniem- 10

rv

Biuletyn TAK!- 1 emisja zdjęciowa
Dokumentacja filmowa zamieszczona w

r.§|Vacji dż{§ła*]Sano!,.q§Y§b w §.lena§,,orar

Stowarzyszenie Bezdomne Koty Nysa powstało w sierpniu 2018 roku. Zajmuje się pomocą bezdomnym
przede wszystkim kotom z tereny Gminy Nysa, Pomoc polega na prowadzeniu stacjonarnego
punktu pomocy zwierzętom, gdzie obecnie przebywa około 20 kotów. Do punktu są przyjmowane zwierzęta
chore, polzucone, takie, które nie są w stanie poradzić sobie jako koty wolnożyjące, Zwierzętom tym jest
pomoc weterynaryjna, a po zakończeniu leczenia są one przekazywane do adopcji. Ponadto
Stowarzyszenie prowadzi sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt przy wspołpracy z Gminą Nysa oraz
Fundacją Powszechna Sterylizacja. W ramach swojej działalnościStowazyszenie prowadzi także kampanię
społeczną mającą na celu podniesienie świadomościobywatelskiej w zakresie konieczności kontrolowania
liczebności populacji wolnożyjących kotów. W ramach działalnościstatutowej Stowarzyszenie odławia koty
w celu ich kastracji/sterylizacji, dokarmia wolnożyjące koty na terenie Gminy Nysa, organizuje
miejsca bytowania kotów wolnożyjących i opiekę nad nimi, W Stowarzyszeniu pracuje 6 stałych wolontariuszy.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Koszt opłaty za leczenie

1

gabinetach
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2000
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koszt orqanizacii stoiska promocvineqo
Koszt - ogłoszenie płatne w biuletynie

2000
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v. oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1)
2)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane Wyłącznie W zal(resae działalnościpożytku publicznego oferenta(-tów);

3)

oferent* / eferenei* składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)podatkowych;

pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnościpożytku
publicznego;

4) oferent-

składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)ubezpieczenia społeczne;

/

zaĘafiąf z

l

załes+ją)- z opłacaniem należnościz tytułu składek na

opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań

5)danezaWańewczęścillniniejszejofeńysązgodnez@/innąwłaściwąeWidencją*;
6) wszystkie informacje podane W ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych,

także Wprowadzaniem ich do SystemóW informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyłystosowne oŚwiadczenia
zgodnie 7 przepisami o ochronie da|ych osobovvych.
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