URZĄD

MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Grzegorza Piramowicza 32
, 47 -200 Kędzierzyn - Koźle

Kędzierzyn-Koźle,

04.07.2018 r.

tel.77/40 ' J~-454, fax 77/40-34 -453

KST.525 .l4.20l8

Ocena oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
realizację

na

"Brzdąc"

zadania publicznego o charakterze lokalnym

realizowanego w

Kędzierzynie-Koźlu.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i

o wolontariacie

Pomocy Dzieciom
określonym

działalności pożytku

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późno zm.) Stowarzyszenie

"Brzdąc" złożyło ofertę

realizację

na

zadania o charakterze lokalnym

w art. 4 ust. 1 ww. ustawy z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod

nazwą:

" Od'r a drogą do wolności".
Złożona

ofertą

spełnia

warunki

określone

w art. 19 li ust. 1 tj.

dofinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000,00
dłuższy niż

zł

wysokość

i termin jego realizacji nie

będzie

90 dni.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na okres
7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
Kędzierzyn-Koźle

oraz na stronie internetowej

Urzędu.

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może
na adres:

Urząd

Kędzierzyn-Koźle

Miasta

Pomocy dzieciom
trzysta

zgłosić

'Iichał K'
m
us

K!erowlłik Wydział u

Kultury, SportU,.i TU j?tYki

3~da-P09WiZd

Miasta
każdy

do niej uwagi w formie pisemnej

ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200

realizacji przedrniotowegozadania zlecam je Stowarzyszeniu

"Brzdąc" przyznaję dotację

złotych

00/1 00)

PREZYD
ł

Urzędu

Zgodnie z art. 19 a ust. 4,

jednocześnie

w wysokości 3,.300,00
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wzywam do wskazania numeru konta

bankowego; na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja.

sparzą dz i:

w siedzibie

lub w formie elektronicznej na adres: beata.pogwizd@kedzierzynkozle.pl

Uznając celowość
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WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu

wypełnian i a

Ofertę nal eż y wypełnić wyłączn i e

oferty:
w b i ałych pustych polach, zgodnie z instru kcjami umieszczonymi przy poszczegó lnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gw i azd ką , np.: " pobieranie* /niepobieranie *" oznacza, że należy sk reślić niewłaśc i wą odpow i e dź, p ozo staw i ając
prawidłową. P rzykład : ,,~e8ieranie * /niepobieran i e *".

I. Podst awowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym

Gmina

.

Kędzierzyn - Koźle

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie

złożono ofertę

działalności pożytk u

3. Rodzaj zadania publicznegol)

Turystyka i krajoznawstwo

4. Tytuł zadania publicznego

"Odra drogą do wo l ności "

5. Termin realizacji zadania publicznego

2

Data

)

116.07 .. 2018.

rozpoczęcia

1 Data .
.
zakonczenJa

j 16.08.2018.

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazw a oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Brzdąc"
KRS 0000053741
Grunwaldzka 29
47-220 Kędzierzyn - Koźle
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
s kła d a n ia wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer t elefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Sądowego

lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

spd.brzdac@poczta.onet.pl
Hanna Bia/as 535184127

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
"Odra drogą do wolności" to projekt zakładający organizację wycieczki pod Odrze wokół Kędzie rzyna -Koźla dla
dzieci, młodzieży i ich rodziców, związanych ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom "Brzdąc" .
Celem wycieczki będzie poznanie walorów turystycznych i rekreacyjnych rzeki Odry, ze szczególnym
uwzględni eniem wpływu rzeki na historię i rozwój miasta oraz zwrócenie uwagi na jej w alo ry przyrodnicze.

l

Rodzaj zadania zawiera się w za kresie zada ń o kreślonych wart. 4 ustawy z dn ia 24 kwietnia 2003 r. o dz iałalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
J Term in rea lizacji zadan ia nie może być dłuższy n iż 90 dn i.

)

Wyprawa rozpocznie się w Porcie Kozielskim "Dam en", a obejmować będzie wyprawę rzeką przez dzielnice
Koźle

Rogi, Koźle Port, Kędzierzyn. Ważnym elementem będzie wykład wygłoszony przez Kapitana Statku

~owarzyszący wycieczce, którego przedmiotem będzie historia poszczególnych dzielnic, wpływ rzeki na rozwój

poszczególnych osiedli, środowisko odrzańskiej fauny i flory. Trasa wyprawy obejmuje:
- Stocznia Damen - Port
-

początek podróży,

Koźle

Kanał

Gliwicki

przejście śluzy Kłodnica (śluzowanie)

- syfon Kłodnicy
- przejście śluzy Nowa Wieś
- Blachownia
-

początek Kanału Kędzierzyńskiego

- powrót.
Tematem

podróży będzie

rozwój Portu,

żeglugi

rzecznej na Odrze, Kanale

Kłodnickim

i Kanale Gliwickim oraz

rola tych miejsc w walkach o wolność, który ujęty będzie w dodatkowej prelekcji historyka z SPD "Brzdąc" Pana
Oskara

Bąka:

W latach 1792-1821 wybudowano
Kłodnickim kursowało
Sławięcicach

Kanał Kłodnicki,

który

pobudził

rozwój gospodarczy okolic

Koźla.

Po Kanale

rocznie ponad 1 tys. statków, przewożąc głównie towary z Gliwic do manufaktury w

oraz do składnicy towarów żelaznych utworzonej u ujścia Kanału do Odry. W 1861 wybudowano

bocznicę kolejową

z Kędzierzyna do przystani przy Kanale Kłodnickim.

W latach 1891-1908 wybudowano port rzeczny w Koźlu-Porcie. Był to największy port rzeczny na Odrze.
Przeładowywano w nim węgiel i rudę przywożoną Kanałem Kłodnickim ze wschodniego Górnego Śląska.

Podczas III powstania śląskiego 10 maja 1921 nacierające od wschodu siły powstańcze dowodzone przez ppor.
Walentego Fojkisa

zdobyły Kłodnicę

4 czerwca 1921 niemieckie

i

Koźle-Port wypierając

oddziały przeszły

Niemców na drugi brzeg Odry do

do kontrofensywy,

Koźla.

zdobywając Koźle-Port, Kłodnicę

i

Kędzierzyn.

Wycieczka "Odra drogą do wolności" adresowana do 60 osób: dzieci, młodzieży i ich rodzin z rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych ubóstwem, uzależnieniami i przemocą. 20 dzieci i 15 młodzieży to na co dzień
podopieczni SPD "Brzdąc", z którymi prowadzona jest systematyczna praca wspierająca ich proces rozwoju
psychicznego, funkcjonowanie

w

szkole i społeczeństwie.

Ich rodziny to często osoby niewydolne

wychowawczo, mający trudności z relacjami społecznymi i będące w trudnym położeniu ekonomicznym.
Uczestnictwo w wycieczce

będzie

okazja do wyrównywania szans

społecznych

uczestnictwa w lokalnym

życiu

i

kulturze.
Pracujący z podopiecznymi i ich rodzinami członkowie SPD "Brzdąc" będą świadczyli nieodpłatnie pracę na rzecz

organizacji wyjazdu. W ramach wkładu osobowego planujemy organizację projektu, rozliczenie finansowe oraz
opiekę

w czasie wycieczki.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

•

Integracja rodzin i promocja rodzinnych działań.

•

Promowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych rzeki Odry.

•

Edukowanie w zakresie historii miasta

•

Wzrost poczucia

własnej wartości

Kędzierzyn-Koźle.

uczestników projektu poprzez

możliwość

uczestnictwa we wspólnym

projekcie.
•

Stworzenie podopiecznym stowarzyszenia i ich rodzinom
do której maja ograniczony dostęp ze

•

Poprawa

społecznego

względu

na

możliwości

możliwości

uczestnictwa w turystyce lokalnej,

finansowe.

funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.
(w przypadku większej liczby kosztów

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt

całkowity

(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji 3 )

do poniesienia
ze środków
finansowych

(zł)

własnych, środków

Lp.

pochodzących

z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)

l

2

3
4

Organizacja wycieczki

80,00

0,00

80,00

Wynajem statku wraz z obsługą

3300,00

3300,00

0,00

Opieka wychowawców w czasie wycieczki

360,00

0,00

360,00

Obsługa

120,00

0,00

120,00

3860,00

3300,00

560,00

finansowa projektu

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:

1)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakres ie działalności pożytku publicznego oferenta;
s kładanej oferty przewidujemy ~elii8FaRie* /n iepobieranie * świadczeń pieniężnych od adresatów zadan ia;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

2) w ramach
3)

i faktycznym;
4) oferent* jefEl F8RGi* składający niniejszą ofertę nie zalega Hąt4zalega ( ją)* z opłacaniem na l eżnośc i z tytułu zobo wiązań
podatkowych;
5) oferent*jgtElFElR6i* składający niniejszą ofertę nie za lega (-ją)*/zaleSii (ją)* z opłacan i em należności z tytu łu składek na
ubezpieczenia społeczne .

....\<A1.~~~....~.t. . . ...... .

STOVvARZYSZENIE POMOCY DZI ECIOM

"BRZDĄC"
ul. Grunwaldzka 29
47 -220 Kęd z i erzyn - Koźle
NIP 749 -15-17-778
teL/fa x 77/4 81 01 55

...... . : " : ":~jL :;::::::::::::::::::::::::::: : ::::
odpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upow ażnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

3)

Wartość kosztów ogółem

4 )W

do poniesienia z dotacji nie

może przekroczyć

10 000

zł.

przypadku w sparc ia realizacji zadania publicznego .

3

Data ......................... .. .. .. ......... ......... ...... .
Załą cznik:

W przy pad ku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym z oryg in a łem kopia aktua lnego wyc i ągu z innego rejestru lub ewidencji.

potwierdzona za zgod n ość

4

