Kędzierzyn-Koźle, 05.02.2019 r.
KST.525.9.2019

Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze regionalnym złożonej przez
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego 'i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu złożyło
uproszczoną ofertę realizacji zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 4) ww.
ustawy.

Zadanie pod nazwą: „ Warsztaty historyczne - Historia naszej małej Ojczyzny” ma
charakter regionalny i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ww. ustawy tj. wysokość
doﬁnansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł i termin jego realizacji nie będzie
dłuższy niż 90 dni.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na
okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.
ustawy, każdy W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres:

beatapogwizdćllkedzierzvnkozle.pl

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu

Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

_przyznając dotację w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zlotych 00/100).
Jednocześnie wzywam do korekty szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania
i wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja.
Sporządzíła: Beata Kaczyńska-Pogwizd
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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oraz w przypisach.
Zaznaczenle gwiazdką, np.: „pobleranie*/nlepobieranie” oznacza, że należy skreślić niewłaściwe odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieFanieł/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1'01'861'1 administracli publiclﬂei.

do którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

2. Tryb, w którym złożono ofertę

publicznego io wolontariacie

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Warsztaty historyczne - „Historia naszej malej Ojczyzny”

3. Rodzaj zadania publicznego”

4. Tytuł zadania publicznego

18.03.2019 roku

Data

S. Termin realizacji zadania publicznego”

14.06.2019 roku

Data
zakończenia

rozpoczęcia

ll.. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

STOWARSZYSZENI E UNIWERSYTETU TRZECIEG-O WIEKU „ZIEMI KOZIEL SKIEJ”

ul. Skarbowa 10, 47-200 Kędzierzyn. _Koźle

2- Inne dOdatkDWe dane kontaktowe' W

tym da'fe ÜSŜbPPOŸ'aZn'onVCh do

składania wyjasnien dotyczących oferty (np.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

numer faksu, adres strony internetowej)

TERESA BĄCZKOWSKA _ prezes S'UTW Ziemi Kozielskiej

iWONA GWIZDŻ w KOSTYNSKA wiceprezes ds.

organizacyjnych SUTW Ziemi Kozielskiej

t ]_ 885 046 555
e"

_

`

`

_

e'mal-I: SUÍW'Zk@gma-ll'00m

nr rachunku bankowego: 65 8882 1.032 2001 0025 8906 000i.

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

SUTW „Ziemi Kozielskiej” planuje zorganizować _na przełomie marca

-

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

czerwca 2019 roku Warsztaty historyczne

„Historia naszej rnaiej Ojczyzny”. Jesteśmy spadkobiercarni bogatej historii Ziemi Kozieiskiej. Mamy nadzieje ze
zorganizowane przez nas warsztaty pozwolą nie tylko aktywnie spędzić czas, ale takze dostarcza wielu

niezapomnianych wrażeń, zainspiruja do bliższego spotkania z historia i tradycjami naszej malej ojczyzny. Celem

warsztatów jest rozwijanie zainteresowań historia a w szczególności jej lokalnym lub rodzinnym wymiarem oraz
1
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miasta, zbudowanie więzi z „mała ojczyzna
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poprzez rozbudzenie zainteresowaniajej przeszłością, zwrócenie

i' l 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.
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awarii jak wiele mówia o' iniaionych czasach zabytki, dzieła sztuki, a takze gmac..y i budowle. ...o dzis pełniace

ważne funkcje w życiu miasta.

Zadanie realizować bedziemy dla członków kozielskiego i kedzierzyń skiego uniwersytetu trzeciego wieku oraz

emerytów z Domu Dziennego Pobytu ¬¬l\/1aƒ.¿¬{nolia¬`. Przewidujemy czterdziestu odbiorców warsztatów.
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zostanie podzielona na sześć etapów oraz zakończenia warsztatów:
il etap Dom Kultury Koźle
o

Wykład ,. Ziemia ta memu sercu droga gdzie to miasto jedyne i od wszystkich miast inne ~« Kędzierzyn '-Rozle moje miasto rodzinne”.

[I etap Muzeum Ziemi Kozielskiej
ø

Wykład „Jedno miasto ~ trzy tradycje", zwiedzanie muzeum.

llł etap spacer pe Keźlu pełaezany z z wykładem na temat historii i zabytków Kaźia.
IV etap Sławięcice
O

Spacer po Sławiecicach.

a

Wykład ¬.Śladami ludzkich tragedii i nieludzkich losów”.

ki" era? Rr-áska “iieš - izba Rřg'šüüahm

'I'

Spacer po Reńskiej Wsi.

ß

Wykład „Milczacy świadkowie dziejowych burz”.

VI etap Koźle 'Port

0

Spacer po Kożl'u Porcie.

ø

Wykład „Zabytki przyrody i wodnej inżynierii”.

Zakończenie Zakrzów

ø

Zwiedzanie Pałacu

ø

Wykład podsumowujacy realizacje warsztatów połączony z konkursem historycznym.

I'

Wspólna biesiada.

ß

Rozdanie nagród za konkurs historyczny.

'i

Podziękowania i podsumowanie warsztatów.

Prowadzaca wykłady będzie mgr Urszula Wiecek.

W reaiizacje zaangażowany bedzie Zarząd SUTW „Ziemi Kozielskiej". Prace` 'wolontariuszy wyccniarny na

5 000,00 zł.
2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Realizacja warsztatów oprócz promowania wiedzy historycznej o naszej małej ojczyźnie przyczyni sie do lepszego

rozumienia współczesnego świata. Udowodniiny. ze starość może być takze koloro 1a. charyzrnatyczua i pełna

lx)

energii do zdobywania wiedzy.

iv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Koszt całkowity
(zł)

Rodzaj kosztu

do poniesienia
z wnioskowanej

do poniesienia
ze środków

(zł)

własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego

finansowych

dotacji”

Lp.

lub rzeczowegoął

Zabezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia:
Najem pomieszczeń do realizacji zadania 100,00 zł.
Zakup biletów autobusowych 6 przejazdów x 40 osób x
1,20 zł = 288,00 zł.
Wynajem autokaru na przewiezienie uczestników warsztatów do Reńskiej Wsi i Zakrzowa 600,00 zł.
Wynagrodzenie osoby prowadzącej wykłady 14 godzin x

3 288,00

3288,00

700,00

700,00

1 600,00

1 600,00

(Zł)

100,00 zł = 1 400,00 Zł.

Praca koordynatora warsztatów 500,00 zł.
Praca obsługi technicznej 400,00 zł.
Materiały niezbędne do realizacji przedsięwzięcia:
Zakup wyprawek dla uczestników
(teczka, długopis, notatnik) 40 x 10,00 zł = 400,00 zł.
Zakup nagród za konkursy historyczne 3 x 100,00 zł =
300,00 zi
Wyżywienie uczestników na zakończenie, zakup wody.

Praca wolontariuszy - członków zarządu SUTW Ziemi
Kozielskiej 5 osób x 10h x 100,00 zł

5 000,00

5 000,00

s 588,00

10 588,00

,
Koszty ogołem:

5000,00

Uwaga:

świa-dczam(-~-y), że:

ii proponowane zadanie pubiiczne będzie reaiizowane wyiącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oierenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobiefaﬁie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i fa ktycznyrn;
4) oferent*/o'l`~e1'enc'i*~ składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*fzalege-(-ją)i° z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
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(podpis osoby upoważnionej iub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu ofere ta)

_ f

Data: 29 stycznia 2019 roku

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

5; Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
b)

4 łW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

