
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

(póz. •••)

Załącznik nr l

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 11 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO l O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. PÓZ. 239
395)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach
lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*", np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwq ewidencją*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1'

3. Tytuł zadania publicznego

4. Termin realizacji zadania publicznego

Burmistrz Gminy Żukowo

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
Przyrodniczego
„Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt "
Data
rozpoczęcia

Od dnia zawarcia
umowy

Data
zakończenia

2017-12-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do korespondencji

Nazwa: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ "Animals", Numer KRS: 0000069730,
Kod pocztowy: 84-207, poczta: Koleczkowo, Miejscowość: Bojano, Ulica: Rzemieślnicza 2
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do składania wyjaśnień
dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres
poczty elektronicznej, numer faksu)

Dane kontaktowe:
Adres Email:biuro@otoz.pl, Nr telefonu: 58 550 43 73
Nr faxu: 58 550 43 73, Adres strony: www.otoz.pl.

Dane osób upoważnionych:
Imię i nazwisko: Edyta Dawidowska, e.dawidowska@otoz.pl. 509 556 632

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.
Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.



3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa
w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)

Nazwa: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals", Kod pocztowy: 84-207, Poczta: Koleczkowo,

Miejscowość: Bojano, Ulica: Rzemieślnicza

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:

1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

• współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i utrzymywania schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także prowadzenie schronisk,

• zapobieganie bezdomności zwierząt,
• zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
• zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt,
• humanitarna ochrona zwierząt towarzyszących, gospodarskich, doświadczalnych oraz dzikich zwierząt,
• powoływanie inspektorów do spraw ochrony zwierząt,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie - kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt w tym zwierząt

domowych, gospodarskich i wolno żyjących.
2) działalność odpłatna pożytku publicznego:

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• działalności charytatywnej,
• promocji i organizacji woiontariatu,
• współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i utrzymania schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także prowadzenie schronisk na podstawie zawieranych z organami samorządowymi umów.

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej,
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu
administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej2'

Ewa Gebert,
Edyta Dawidowska,
Zasady określone w statucie - sposób reprezentacji ujawniony w KRS

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żukowo oraz ich transportu do schroniska:

- wyłapywanie zabłąkanych zwierząt, co do których nie jest możliwe ustalenie, kto dotychczas sprawował nad nimi
opiekę, jak również zwierząt porzuconych - z terenu Gminy Żukowo, zgodnie ze standardami opisanymi w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa i przy użyciu odpowiednich środków;

2) zapewnienie odławianym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dąbrówce - Młyn:

a) przeprowadzenie kwarantanny, wynoszącej co najmniej 15 dni - na okoliczność możliwego wystąpienia chorób
zakaźnych zwalczanych z urzędu;

b) zapewnienie zwierzętom humanitarnej opieki, polegającej na stworzeniu właściwych warunków bytowania i
żywienia, w szczególności przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach chroniących przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi z dostępem światła dziennego, umożliwiające zmianę pozycji ciała, a także odpowiednią karmę i stały

Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.



dostęp do wody.

c) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku;

d) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację zwierząt przyjmowanych do schroniska;

e) ogłaszanie zwierząt trafiających do schroniska za pośrednictwem Internetu;

3) składania sprawozdań z realizacji zadania - informowanie organu administracji publicznej o postępach w wykonaniu
zadania zgodnie z terminami przewidzianymi prawem.

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy, zgodnie z treścią art. 11

ust. l Ustawy o ochronie zwierząt. Powierzenie tego zadania organizacji społecznej znajduje swoje uzasadnienie wprost

w art. 11 ust. 4 cytowanej Ustawy. Oferent jest podmiotem legitymującym się 15 - letnim doświadczeniem w zakresie

prowadzenia schronisk dla zwierząt, posiada wysoko wykwalifikowany personel, co może zapewnić wysoki standarc

tkonania zadania.

_tencjalnymi odbiorcami zadania są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Żukowo, których bezpośrednio dotyka

problem bezdomności zwierząt domowych. Ponadto, zdarzają się sytuacje, w których zwierzę ucieknie i zabłąka się, a

właściciel go poszukuje. Wiedza o tym, gdzie należy poszukiwać zwierząt, pozwoli na ograniczenie sytuacji, w które,

zwierzę utracone jest bezpowrotnie.

Należy również mieć na uwadze fakt, że błąkające się zwierzęta mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa w

komunikacji. Należy zatem przesądzić, że prawidłowe wykonanie zadania niesie ze sobą wielopłaszczyznowe skutki.

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS, Gminę Żukowo zamieszkuje ok. 35 000 osób, i tak należałoby określić zasadniczy
krąg odbiorców zadania. Ponadto, zadanie skierowane jest do organów administracji publicznej, na których ciąży
obowiązek technicznego zapewnienia realizacji zadań własnych gminy, bądź obowiązków wynikających z przepisów
porządkowych.

3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze
wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3'

'e dotyczy

Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

1. Zapewnienie systemowych rozwiązań, służących opiece nad zwierzętami bezdomnymi z Gminy Żukowo w

zgodzie z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami dobrej praktyki;

2. Ograniczenie bezdomności zwierząt przez kontynuowanie programu sterylizacji i kastracji;

3. Poszukiwanie osób, chcących zapewnić zwierzętom bezdomnym z Gminy Żukowo stałej opieki (adopcja);

4. Wsparcie organów publicznych w zakresie realizacji przepisów porządkowych;

Podniesienie świadomości społecznej w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt poprzez działania o charakterze5.

edukacyjnym.

Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.



5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe
oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

ipi

We i

1. Wyeliminowanie obecności bezdomnych zwierząt na terenach, na których mogą stwarzać zagrożenia dla siebie, innych
zwierząt oraz ludzi;

2. Zapewnienie możliwie szybkiej adopcji wyłapanych zwierząt;
3. Profilaktyka lekarsko - weterynaryjna;
4. Ograniczenie ryzyka pojawienia się zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Żukowo - sterylizacja i kastracja jako

instrumenty przeciwdziałania nadpopulacji zwierząt domowych;
5. Aktywizacja społeczna poprzez wolontariat.

Wskazane wyżej rezultaty należy podzielić na skutki o charakterze trwałym oraz skutki występujące w ramach czasowych
wykonania zadania.
Trwałych rezultatów w zakresie realizacji celów należy oczekiwać od oddziaływania w sferze świadomości społecznej oraz w
zakresie, w jakim zwierzęta przebywające w schronisku zostały wydane do adopcji.
Trwałość tych rezultatów ocenić można z punktu widzenia stabilności adopcji, tj. minimalizacji powrotów zwierząt do schroniska.
Doświadczenie pokazuje, że jakkolwiek zdarzają się powroty, stanowią one zjawisko o charakterze marginalnym. Pozytywne
wyniki w tym zakresie wynikają z faktu, iż zwierzęta trafiające do schronisk OTÓŻ Animals, poddawane są procesowi socjalizacji
i przyzwyczajenia do człowieka, choć nie zawsze jest to niezbędne. Również szczegółowy wywiad z osobą pragnącą przyjąć

ierzę ogranicza adopcje „chybione".
utkiem o charakterze trwałym jest również odnalezienie zagubionego zwierzęcia przez poszukującego właściciela lub opiekuna.

Dotychczasowa praktyka w prowadzonych przez Stowarzyszenie schroniskach wskazuje na to, że udało się osiągnąć wzrost
rozpoznawalności „marki" schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz świadomości społecznej w zakresie pomocy zwierzętom
bezdomnym. Również w odniesieniu do aktywizacji społecznej, zaobserwować można, że wiele osób zgłasza się z chęcią wsparcia
placówek pracą wolontariacką z własnej inicjatywy.

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4'

Zakładane rezultaty zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka
w trakcie realizacji zadania publicznego) • ; - . : ' • ' • . • '

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żukowo celem zapewnienia im opieki w Schronisku:

l
elem tego zadania jest nie tylko pomoc cierpiącym zwierzętom, ale również zmniejszenie zagrożeń komunikacyjnych i

epidemiologicznych wywoływanych często przez błąkające się chore i ranne zwierzęta na terenie Gminy Żukowo.

Przeszkoleni pracownicy, zaopatrzeni w specjalny sprzęt, wyjeżdżają ze schroniska na każde zgłoszenia, dotyczące

bezdomnych i rannych zwierząt. Pozbawione opieki psy i koty, niejednokrotnie ranne i osłabione, będą przywożone do

schroniska lub całodobowej lecznicy weterynaryjnej, gdzie zostaną otoczone opieką sanitariuszy i lekarzy. Będziemy

podejmować zgłoszenia niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, dokonując wpisu do książki wyjazdów interwencyjnych

oraz powiadamiać Powiatowy Inspektorat Weterynarii w przypadku podejrzenia zwierzęcia o chorobę zakaźna

zwalczana z urzędu.

W przypadku ponownego powierzenia zdania będziemy kontynuować dotychczasowe działania w tym zakresie. W roku

4)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako
obowiązkowe.



2016 samochód Schroniska wyjeżdżał do Gminy Żukowo 116 razy.

Zwierzęta będą wyłapywane i terenu Gminy Żukowo przez osoby posiadające niezbędne przeszkolenie, a do

wyłapywania zwierząt użyte będą instrumenty przystosowane do odłowu w sposób minimalizujący stres, wykluczający

zbędny ból i cierpienie. Do przewozu służyć będzie samochód interwencyjny, umożliwiający zwierzęciu zachowanie

odpowiedniej pozycji ciała oraz zapobiegający poślizgnięciom. Wymiary samochodu wystarczające są na transport

największych ras psów.

Transport zwierząt odbywać się będzie w sposób niezwłoczny, bez zbędnych przestojów. Czas przejazdu samochodu z

terenu Gminy Żukowo do schroniska wynosi ok. 50 minut. W razie nieprzewidzianych przestojów (awaria, wypadek,

kolizja) zwierzęciu zapewnione będzie odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w sezonie letnim.

Schronisko będzie przyjmować od przedstawicieli Gminy Żukowo telefoniczne polecenia wyłapania zwierząt przez całą

dobę - 7 dni w tygodniu, natomiast ich schwytanie będzie przeprowadzone w czasie nie dłuższym, niż 20godzin oc

zgłoszenia, zaś 5 godzin w przypadku zwierząt stwarzających zagrożenie.. W przypadku zwierząt rannych, zwłaszcza w

rżeniach drogowych, wyjazd odbywać się będzie niezwłocznie.

zacujemy, że w 2017 r. może mieć miejsce ok 130 wyjazdów interwencyjnych.

OTÓŻ

1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo:

Animals w schroniskach dla bezdomnych zwierząt prowadzi działalność mająca na celu poprawienie losu

bezdomnych, porzuconych zwierząt. Jednym z priorytetów prowadzonej przez nas działalności jest zapobieganie

nadmiernemu zagęszczeniu zwierząt w schronisku, co zawsze grozi możliwością wzrostu agresji, zagryzieniami

obniżeniem higieny oraz pogorszeniem dobrostanu przebywających w placówce zwierząt. Zwierzęta otaczane

humanitarną, troskliwą opieką poprzez właściwe żywienie i opiekę weterynaryjną oraz zatrudnianie

profesjonalnego personelu-ludzi lubiących zwierzęta, wrażliwych na ich los. Bardzo ważnym zadaniem dla

naszego stowarzyszenia jest poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku

Współpracujemy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, zajmującymi się ochroną zwierząt.

ajpromocja adopcji zwierząt

W prowadzonych działaniach szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie kampanii adopcyjnych pod hasłem

„Adoptując mnie ratujesz mi życie", „Chcemy zdążyć do domu przed zimą". Ściśle współpracujemy w tych

działaniach z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami, między innymi z: TTM portal nadmorski 24, OLX ,

trojmiasto.pl Posiadamy dwa profile na portalu społecznościowym Facebook.pl, OTÓŻ Animals, OTÓŻ Animals

Schronisko w Dąbrówce, które posiadają odpowiednio 152 524, 21860 fanów. Na wyżej wymienionych profilach

promujemy adopcje naszych zwierząt. Umieszczamy również ogłoszenia na stronach internetowych: olx.pl,

animalsi.pl. Nasze biuro adopcyjne będzie czynne przez siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w

godzinach 10:00 do 17:00, a także w soboty i niedziele w godzinach od 10.00-15.00). Każdy kto chce adoptować

zwierzę, zasięgnąć porady na temat psa lub kota, zgłosić interwencję dotyczącą błąkającego się zwierzęcia, lub



oddać bezdomnego błąkającego się psa lub kota, będzie mógł uczynić to przez siedem dni w tygodniu.

Przeszkoleni pracownicy z biura adopcyjnego posiadają wiedzę z zakresu kynologii, dogoterapii, felinoterapii. Po

przeprowadzeniu wywiadu potrafią doradzić zainteresowanym osobom, które zwierzę będzie dla nich

najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę możliwości mieszkaniowe, finansowe, rodzaj pracy, tryb życia oraz

wiek. Pracownicy schroniska oraz Inspektorzy OTÓŻ Animals będą pozostawać w kontakcie z nowym

właścicielem zwierzęcia, w celu rozwiązania ewentualnych problemów po adopcyjnych.

Ogłaszanie osiągane przez Stowarzyszenie wyniki adopcji zwierząt istotnie wyróżniały się na tle innych schronisk

w kraju i wynosiły za ostatni okres 92,1% w stosunku przybyłych zwierząt w przypadku psów oraz 69,8% w

przypadku kotów. W ostatnich dwóch latach udało się uratować 1905 zwierząt i oddać do adopcji 1683 zwierząt.

W ocenie oferenta, ponowne powierzenie wykonania zadania publicznego Stowarzyszeniu pozwoli na

zachowanie podobnych tendencji.

Planujemy kontynuować organizacje imprez promujących adopcje zwierząt, takich jak: ogłaszanie na portalach

internetowych oraz na FB, nie zabraknie nas również na festynach i piknikach rodzinnych.

bjedukacja humanitarna

OTÓŻ Animals prowadzi na terenie powiatu wejherowskiego oraz sąsiadując Gmin akcję edukacyjną, którą

chcemy kontynuować. Zapraszamy do schroniska dzieci i młodzież z iławskich szkół i przedszkoli oraz uczniów ze

szkół rozmieszczonych w sąsiadujących Gminach. Staramy się budować u dzieci i młodzieży właściwe postawy

wobec zwierząt. Przeszkoleni pracownicy schroniska przeprowadzają prelekcje na miejscu w schronisku, ale

również w placówkach oświatowych, których celem jest uwrażliwianie na los zwierząt, poznanie zasad ich

dobrostanu oraz podstaw zachowań i szacunku do zwierząt. Placówki edukacyjne zbierają dla naszych

podopiecznych karmę oraz ciepłe legowiska.

c)wolontariat

jednym z najważniejszych zadań OTÓŻ Animals jest nawiązywanie współpracy i aktywizacja pracy wolontariuszy.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia zachęcają do odwiedzin schroniska, nawiązania współpracy z

działaczami stowarzyszenia oraz pracownikami placówki. Wszyscy wolontariusze przed podpisaniem

porozumienia zapoznają się z regulaminem schroniska oraz regulaminem wolontariatu. Wolontariusze

wyprowadzają psy na spacery, wykonują drobne prace porządkowe na terenie schroniska, pomagają w opiece

nad psami i kotami, uczestniczą w socjalizacji wszystkich zwierząt, biorą udział w akcjach organizowanych przez

schronisko. W ostatnim roku udało się nawiązać współpracę ze 175 osobami.

d) akcje sponsoringowe

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony zwierząt OTÓŻ Animals nadal będzie kontynuować zbieranie funduszy na

rzecz podopiecznych iławskiego schroniska. Największą zorganizowana jak dotąd akcja jest zbieranie l procenta



podatku pod hasłem: „To nic nie kosztuje a zwierzęta ratuje". Powyższą akcje promujemy w rozgłośniach

radiowych, spotach reklamowych, umieszczaniu plakatów w lecznicach weterynaryjnych, sklepach

zoologicznych, billboard. Przeprowadzimy akacje ulotkowa, polegającą na roznoszeniu i rozsyłaniu ulotek

informujących mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz powiatów sąsiadujących o możliwości przekazania l

procentu podatku na rzecz naszych podopiecznych. Będziemy nadal organizować zbiorki publiczne.

Utrzymujemy stałe kontakty ze sponsorami poprzez wysyłanie im podziękowań, życzeń świątecznych.

Zakłada się, że w 2017 r. Stowarzyszenie mogłoby objąć opiekę nad ok. 70 psami.

d) akcje sponsoringowe

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony zwierząt OTÓŻ Animals nadal będzie kontynuować zbieranie funduszy na

rzecz podopiecznych schroniska. Największą zorganizowana jak dotąd akcja jest zbieranie l procenta podatku

pod hasłem: „To nic nie kosztuje a zwierzęta ratuje". Powyższą akcje promujemy w rozgłośniach radiowych,

spotach reklamowych, umieszczaniu plakatów w lecznicach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych, billboard.

Przeprowadzimy akacje ulotkowa, polegającą na roznoszeniu i rozsyłaniu ulotek informujących mieszkańców

powiatu wejherowskiego oraz powiatów sąsiadujących o możliwości przekazania l procentu podatku na rzecz

naszych podopiecznych. Będziemy nadal organizować zbiorki publiczne.

Utrzymujemy stałe kontakty ze sponsorami poprzez wysyłanie im podziękowań, życzeń świątecznych.

Zakłada się, że w 2017 r. Stowarzyszenie mogłoby objąć opiekę nad ok. 70 psami.

e) Realizacja programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w schronisku.

W sytuacji znacznej nad populacji nierasowych psów i kotów nasila się zjawisko bezdomnych psów i kotów w

Polsce. Niekontrolowany rozród i brak nadzoru to główne przyczyny tego zjawiska. W celu zmniejszenia

przetrzymywanych w schronisku zwierząt, szczególna uwagę przywiążemy do wdrażania programu sterylizacji i

kastracji zwierząt. Wykonywane zabiegi stanowią niezwykle skuteczna metodę zapobiegania przyrostowi

populacji bezdomnych zwierząt. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą wykonywane na wszystkich zwierzętach

przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt rasowych, co do których istnieje przewidywanie, że są

przeznaczone do profesjonalnego rozrodu i że zgłosi się po nie właściciel. Staramy się, aby jeżeli tylko pozwala

na to stan zdrowia oraz wiek zwierzęcia, każdy pies zostały poddane powyższym zabiegom. Sukcesywnie

realizowany program sterylizacji i kastracji pozwoli zauważyć zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt.

Zaletą przeprowadzania sterylizacji i kastracji jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowań na

nowotwory narządów rozrodczych, ropomacicza oraz guzów listwy mlecznej.

Biorąc pod uwagę zakres zadania, szacuje się, że zabiegów sterylizacji lub kastracji przeprowadzi się nie więcej, niż 70.



Koszt odławiania, transportu i zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Żukowo miejsca w schronisku dla

bezdomnych zwierząt wraz - wynagrodzeniem dla pracowników obsługujących schronisko,

- kosztami dzierżawy terenu,

- zakupem paliwa do wyjazdów interwencyjnych,

- zakupem żywności,

- Zakupem lekarstw dla zwierząt bezdomnych,

- zakupem energii i wody

- wywóz i utylizacja odpadów,

- konieczne naprawy i konserwacje w schronisku wyniesie 2.000 zł brutto za l zwierze.

Dodatkowo koszty administracyjne( środki czystości oraz dezynfekujące, obsługa księgowości, artykuły papiernicze,

pozostałe media.) związane z utrzymaniem schroniska dla 70 szt. Zwierząt wynoszą 9.999,50 zł brutto

Obowiązki sprawozdawcze

Do obowiązków sprawozdawczych należą nie tylko te, które wynikają wprost z Ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, lecz również te, które przyczynią się do sprawniejszej realizacji zadania publicznego.

Planuje się systematyczne informowanie Urzędu Gminy o odłowionych i umieszczonych w Schronisku zwierzętach, aby

umożliwić Gminie aktywne uczestnictwo w poszukiwaniu właścicieli oraz chętnych do adopcji - poprzez umieszczanie

ogłoszeń o znalezieniu zwierzęcia na terenie Gminy.

7. Harmonogram na rok 2017
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać
nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku
zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

1

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie
działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację

działania)

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Żukowo, zapewnienie opieki w schronisku dla
zwierząt zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy
Żukowo

Planowany termin
realizacji

Od: dnia zawarcia
umowy
Do: 2017-12-31

Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy51

Nie dotyczy

Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym
mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



2

Obowiązki sprawozdawcze
Od: dnia zawarcia
umowy
Do: 2017-12-31

Nie dotyczy



8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2017
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik
nr 1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Kategoria
kosztu

1

Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie

planowane koszty, w szczególności
zakupu usług, zakupu rzeczy,

wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy

(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt
całkowity

(w zł)

z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z innych środków
finansowych6'

(w zł)

z wkładu
osobowego71

(w zł)

z wkładu
81 9)rzeczowego

(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)

dzialania(-łań)
zgodnie

z harmonogra-
mem

Koszty merytoryczne101

Nr
póz.

1.

Koszty po stronie:
Koszty po stronie:
Ogólnopolskie
Towarzystwo
Ochrony Zwierząt
OTÓŻ "Animals":

(nazwa oferenta)

Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Żukowo,
zapewnienie opieki w
schronisku dla zwierząt
zwierzętom
bezdomnym z terenu
Gminy Żukowo

70 2000,00 Zł

Razem:

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

. . -' . ' ',

0

0

0

0

0

0

1

Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej
organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.

Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.
W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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II

III

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne111

Nr
póz.

1.

Koszty po stronie:
Ogólnopolskie
Towarzystwo
Ochrony Zwierząt
OTOZ"Animals":

(nazwa oferenta)
Obsługa administracyjna
zadania

70 142,85 Zł

Razem:

Planowane koszty
poszczególnych oferentów

ogółem121:

. ' • " . •

Koszty po stronie:
Ogólnopolskie
Towarzystwo
Ochrony Zwierząt
OTOZ"Animals":

(nazwa oferenta 1)

Ogółem:

9.999,50

9.999,50

149.999,50

9.999,50

9.999,50

149.999,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp.

1

•
3

4

»'
'

Nazwa źródła

Wnioskowana kwota dotacji
.

Inne środki finansowe ogółem131:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

2.1

2.2

2.3

2.4

Środki finansowe własne131

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego131

Środki finansowe z innych źródeł publicznych131' 14)

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra,-re) przekazat(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe):

Pozostałe131

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

3.1

3.2

Wkład osobowy

Wkład rzeczowy15'

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego161

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji171

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji181

Wartość

149.999,50 zł

Ozł

Ozł

O z ł

Ozł

Ozł

0 zł

0 zł

O z ł

100 %

0%

0%

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt l, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją) pobieranie świadczeń pieniężnych od
odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez
pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń)

Schronisko przyjmuje od osób adoptujących dobrowolne datki na schronisko.

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących
pracę społecznie)

W Schronisku zatrudnione są obecnie następujące osoby:

1. Edyta Dawidowska - kierownik schroniska, posiada 10-letnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami, nadto

przeszkolona jest do pracy ze zwierzętami wykazującymi cechy agresywne;

2. Katarzyna Rosińska - pracownik biurowy, 10-letnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami;

3. Krystian Konkol - pracownik biurowy i opiekun zwierząt, 10-letnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami,

przeszedł szkolenia z postępowania z psami agresywnymi;

4. Anna Soczewińska - szkoleniowiec behawiorysta oraz pracownik biurowy, 20 lat doświadczenia w pracy ze

zwierzętami;

5. Aleksandra Zaborowska - pracownik administracyjny z 5-letnim stażem;

6. Łukasz Literski - opiekun zwierząt z 8-letnim doświadczeniem, przeszkolony do pracy ze zwierzętami

agresywnymi;

7. Sławomir Rutkowski - opiekun zwierząt z 8-letnim doświadczeniem, przeszkolony do pracy ze zwierzętami

agresywnymi.

Schronisko zatrudnia również osoby na umowy zlecenie, są to opiekunowie zwierząt, kierowcy oraz pracownicy biura

adopcyjnego.

, pracę Schroniska wspierać będzie personel administracyjny Stowarzyszenia OTÓŻ Animals (osoby

niezatrudnione w Schronisku):

1. Michał Gostkowski - adwokat, wsparcie prawne, obsługa procesowa;

2. Piotr Piotrowski - aplikant adwokacki, wsparcie prawne, obsługa procesowa;

3. Marta Jargieło - kurs administratora bezpieczeństwa informacji, wsparcie obsługi administracyjnej, obsługa

rejestrów elektronicznych;

4. Katarzyna Jachlewska - inżynier zootechniki;

5. Maciej Malec - lekarz weterynarii, specjalista w zakresie chirurgii oraz radiologii weterynaryjnej, 18 letnie

doświadczenie pracy w schroniskach dla zwierząt w Gdańsku, Tczewie oraz Starogardzie Gdańskim, nadzór i

konsultacje trudnych przypadków zwierząt ze schroniska.

Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
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W dalszej kolejności wskazujemy, że w Schronisku aktywnie działa wolontariat. W obecnej chwili Schronisko wspiera

175. wolontariuszy. Do zakresu ich obowiązków należy wyprowadzanie psów na spacery, zabiegi pielęgnacyjne przy

zwierzętach, drobne prace porządkowe, pomoc w akcjach promujących adopcję zwierząt ze schroniska, wspieranie

treserów zwierząt w socjalizacji i w kursach posłuszeństwa, pomoc w zbiórkach publicznych.

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego7', który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie
jest szacowana jego wartość)

W Schronisku w 2017 r. płace wyniosą szacunkowo razem ok. 714 000 zł, co wynika ze wzrostu płacy minimalnej oraz
zatrudnienia w Schronisku w ostatnim czasie. Należy jednakże przyjąć, że pracownicy schroniska nie będą zajmować się
wyłącznie zwierzętami z terenu Gminy Żukowo, zaś udział zwierząt z tej Gminy w stanie Schroniska wynosić może w
trakcie trwania zadania szacunkowo 10 %. Mnożąc sumę płac ogółem przez ten współczynnik, należałoby przyjąć, że
wartość wkładu osobowego będzie wynosić 71 400 zł rocznie (5950 zł brutto miesięcznie).

l̂ /cena pracy wolontariuszy opiera się na założeniach, że godzina pracy wolontariusza warta jest 13 zł brutto (jak
pracownika niewykwalifikowanego). Ilość godzin wolontariackich rocznie to ok. 21000 godzin, które mnożymy również
przez współczynnik procentowy wskazany wyżej. Ostateczny rezultat wynosi zatem 2100 x!3 zł brutto = 27300 zł brutto.

W odniesieniu do pracowników administracyjnych OTÓŻ Animals, wyliczenie nakładu ich pracy, który poświęcany będzie
konkretnie na zwierzęta z Gminy Żukowo, jest to w zasadzie niemożliwe. Kwestia ich zaangażowania pojawiałaby się
raczej incydentalnie, niż w sposób stały, toteż obiektywne kryteria wyceny takiej pracy w zasadzie są niemożliwe do
wskazania i wymagałyby zbyt abstrakcyjnych założeń wstępnych, by mogły być miarodajne.

Łącznie zatem wkład osobowy wynosić będzie 71400 zł
+ 27 300 zł = 98 700 zł.

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego9' w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała
wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość) .

Schronisko posiada 2 samochody, przystosowane do przewozu zwierząt:
1. Samochód marki Opel Vivaro o przebiegu 210 669 km, wartość szacunkowa (za portalem otomoto.pl): 27 000 zł;
2. Samochód marki Volkswagen T4 przebiegu 381 000 km, wartość szacunkowa (za portalem otomoto.pl): 3500 zł;

Nadto, drobne rzeczy ruchome wykorzystywane do łapania zwierząt w postaci chwytaków, sieci, smyczy, obroży itp. warte są
łącznie 5000 zł.

Sprzęt biurowy - szacunkowa wartość 3000 zł.
Razem: 8000 zł
Wartość powyższych ruchomości zostaje również przemnożona przez współczynnik procentowy, wskazany w rubryce 12, czyli na

wykonanie zadania zostaną przeznaczone środki o wartości 38 500 zł x 10% = 3850 zł.

Przewiduje się nadto, że zwierzęta z Gminy Żukowo zajmą 20. kojców, o łącznej wartości 40000 zł. Współczynnik amortyzacji dla
podobnych instalacji wynosi 20 % rocznie, toteż kwotę 40000 zł mnożymy przez tę wartość, co daje kwotę 8000 zł.

RAZEM: 11850 zł.
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14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji

kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty

przewidywanych

Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu schronisk (referencje w załączeniu) oraz w

prowadzeniu prac inwestycyjnych.

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje

obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych

Prowadzimy 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz przytulisko dla zwierząt gospodarskich:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni prowadzone od 01.01.2006 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim prowadzone od 01.01.2002 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie prowadzone od 01.01.2008 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu prowadzone od 01.01.2009 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu prowadzone od 01.04.2010 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie od 01.01.2015 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k/Wejherowa prowadzenie od 01.02.2008 r.
Przytulisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sompolnie od 01.04.2015 r.
Przytulisko dla zwierząt gospodarskich "Rogate Ranczo" 01.04.2015 r.

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 odpłotncj działalności pożytku

publicznego*;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /zaloga( jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4} oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalogo( jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ocjuonie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. póz. 922).

(podpif osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data .Bojano 3.01.2017 r.

Załączniki:

1.1. Harmonogram211*.

1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21'*.

•1-3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałom—w przypadku gdy oferent jest

spółką prawo handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacio.

1.4 aktualny odpis z KRS

1.5 statut stowarzyszenia

1.6 referencje

201 Katalog oświadczeń jest otwarty.

Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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