Kędzierzyn-Koźle, 05.02.2019 r.
KST.525. 10.2019
Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym złożonej przez
Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
i 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 późn. zm.) Stowarzyszenie
Kresowian Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Kożlu złożyło uproszczoną ofertę

realizacji zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 4) i 16) ww. ustawy.

Zadanie pod nazwą: „XXX-lecie Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle” ma
charakter lokalny 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 niz 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, kazdy 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:

beatapogwizd@kedzierzynkozle.pl

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu

Kresowian Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przyznając dotację

wwysokości 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Jednocześnie

wzywam

do

korekty

szacunkowej

kalkulacji

kosztów

realizacji

zadania

i wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja.
Sporządziła: Beata Kaczyńska-Pogwizd

Załączniki

do

rozporządzenia

Ministra

Społecznej

Rodziny, Pracy i Polityki
zdnia ................... (poz. ...)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania ofertw

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: „pelaieranieł/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Prez dent Miasta K dzierz n-Koźle

W ..

y

ę

y

›

III! I I~II`IIIIYI1IIÊI±`

I

V115'

--

-~

--

.›

1¬ĹIĹN I ŁIÍ.

.

III'xI'ÍI-â- ":Ĺi 'w' I`‹"II`-í I=.I“'I\. 'I 'v

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziIIzIałIaIl'IrioIś(III_,_iIIIIşIöIfIéIşI/I'ŁÊMIJĹIII*I?ł

2. Tryb, w którym złożono ofertę

publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego”
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4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego”

Data

1.02.2019

Data

1.05.2019

zakończenia

rozpoczęcia

II. 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)
Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000466089

Numer NIP:749-209-02-01 nr REGON: 161539010
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 10
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w

tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

numer faksu, adres strony internetowej)

Witold Listowski - Prezes

Numer telefonu: 692752947, e-mail: skkk2013@wp.p|

Numer konta bankowegoz23 3030 0045 1110 0383 9630
Nazwa banku: Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ BNP Paribas

Ill. 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

Zokazji XXX-lecia działalności organizacji kresowejw Kędzierzynie-Koźlu, obecnie pod nazwą

sTowARzYszENlE KREsowlAN KĘozlERzYN-KoźLE, zarząd pragnie:
1)

polepszyć komunikację w formie elektronicznej pomiędzy współorganizatorami i współuczestnikami
uroczystości kresowych w Kędzierzynie-Koźlu,

I I Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

2) zarchiwizować dokumentację historyczną ze wszystkich lat swojej działalności w formie elektronicznej,
co zapewne potrwa ok. 2 lat. Na dysku zewnętrznym m.i. skopiujemy książki z serii Ludobójstwa OUP-

UPA na Kresach Południowa-Wschodnich w ilości 9 tomów ( niestety bez tomu Nr 1).

3)

zorganizować uroczystości upamiętnienia planowane przez Stowarzyszenie na miesiąc czerwiec i lipiec

br , a w szczególności XVI konferencję historyczną, pokłosiem której będą dokumenty publikowane w
formie książkowej - tom 11.
4)

uczcić ofiarną pracę społeczną wielu osób zasłużonych na rzecz upamiętnienia historii Kresów.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Mobilne urządzenia ułatwią nam komunikację w celu stworzenia lobby (grupy nacisku) w Jednostkach

Administracji Terenowej, Sejmie I Senacie, czy w IPN.

Zachęcímy naszych sprzymierzeńców do dalszej owocnej współpracy pro publico bono. W czasie naszej

działalności doszło do powstania aktów prawnych na szczeblu:

-

Wojewódzkiego Sejmiku - uchwała Nr XXXVII/378/2009, z dnia 27 października 2009 r., w sprawie
przyjęcia rezolucji w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach
Wschodnich ll Rzeczypospolitej Polskiej,

'

Wojewódzkiego Sejmiku - uchwała Nr XLIX/509/2010, z dnia 26 października 2010 r. - w/s Apelu Sejmika
Województwa Opolskiego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci

Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich || Rzeczypospolitej,

-

Rady Miasta - uchwała nr XXIII/302/12, z dnia 28 czerwca 2012 r., w sprawie poparcia inicjatywy
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich || Rzeczpospolitej,

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - uchwała z dnia 7 lipca 2016 r., w/s oddania hołdu ofiarom ludobójstwa

dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach || Rzeczypospolitej w latach 1939-1945,

'

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - uchwała z dnia. 22 lipca 2016 r., w sprawie oddania hołdu ofiarom

ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach || Rzeczypospolitej Polskiej w

latach 1943-1945.
Inicjowanie działań na szczeblu ogólnokrajowym było możliwe dzięki stworzeniu organizacji pozarządowe] pn.

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie, w skład którego m.i. weszła nasza

organizacja. W uznaniu dotychczasowych dokonań Prezes Stowarzyszenia Kresowian Witold Listowski został
wybrany na Prezesa Związku w Warszawie.

W czasie naszej działalności mogliśmy liczyć na bezcenną pomoc Wojska Polskiego i Kościoła Katolickiego,

historyków, wykładowców, pracowników IPN, publicystów, Samorządu Powiatu, Samorządu Gminnego;

Samorządu Wojewódzkiego; samorządu miast m.i.: z Kłodzka, Żar, Legnicy, Wschowej, Baborowa,Głubczyc;

Raciborza; Brzegu itd.

i

Wymienione akta prawne stanowią załączniki .
Ponadto dzięki uzyskanym środkom spełnimy wymagania stawiane organizacjom pozarządowym w zakresie
rejestracji faktur elektronicznych, elektronicznej komunikacji z Urzędem Skarbowym czy z Jednostkami

Administracji Terenowej .

5)

W związku z XXX leciem działalności naszej organizacji pragniemy po raz pierwszy wykonać godną

odznakę upamiętnienia dziedzictwa kulturowego na Kresach.

Miejscem dekoracji byłby Plac Apelowy przed Tablicą Pamięci w Koźlu:

-

w dniu 2 czerwiec 2019 r.- w czasie uroczystości XVI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej ,

-

w dniu 12 lipca 2019 r. - w czasie uroczystości patriotycznej Narodowego Dnia Pamięci.

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

Koszt całkowity
(zł)

Rodzaj kosztu

Lp.

do poniesienia
z wnioskowanej

do poniesienia
ze środków

(zł)

własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego

finansowych

dotacji”

lub rzeczowego'"

(Zł)

2

Laptop z programem Windows 10 np. dell
Inspiron 15" + głośniki
Projektor np Dell P3185

3

Ekran przenośny na 3~nożny np NEBO

600

600

0

4

Dysk zewnętrzny 2 TB

300

300

0

Drukarka laserowa Canon MF633 dw

1300

1000

300

Odznaka zasłużonego dla
dziedzictwa kulturowego

4700

4300

400

1000

0

1000

12200

10000

2200

7

upamiętnienia

Wolontariat

Koszty ogółem:

3300

2800

1000

1000

0

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy 'peháßlanlę*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferen-eif składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*,1¬ze-l'ega~(-ją')-* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*fo=ierenc~i~* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zal-ega_ł.=ją.)í z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
b.)

4 yW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

500

.

JŸĄŸĹJĄ 'ł....................

CJÅLsdo, ku wsią Wąż-_,
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta)

25.01.2019 r.
Data .................................

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.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł.
4 łW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

