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08.03.2019 r.

KST.525.19.2019 '
Ocena uproszczonej oferty re~lizacji zadania o charakterze lokalnym złożonej przez ·
Stowarzyszenie Perły Baroku z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

działalności pożytku

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20i8 r. poz. 450 i późno zm.) Stowarzyszenie Perły
Baroku w Kędzierzynie-Koźlu złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania w zakresie
określonym

wart. 4 ust. 1 pkt 16) ww. ustawy.

Zadanie pod
określone

nazwą:

"Piknik

Z

historiq" ma charakter lokalny i

w art. 19a ust. 1 ww. ustawy tj.

wysokość

kwoty 10.000,00 zł i terminjego realizacji nie

spełnia

warunki

dofinansowania zadania nie przekroczy

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
Miasta

Kędzierzyn-Koźle

oraz na stronie internetowej

Urzędu.

ogłoszeń

w siedzibie

Urzędu

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.

ustawy, ' każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty mOŻe zgłosić do niej uwagi
w formiepisernnej na adres: Urząd
, Miasta Kędzierzyn-Koźle, ,ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres:
beata. pogwizd@kedzierzynkozle.pl
Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu
Perły

Baroku z

zł (słownie:

siedzibą

trzy

w

Kędzierzynie-Koźlu, przyznając dotację

tysiące pięćset złotych

001100).

Jednocześnie

w wysokości 3.500,00
wzywam do korekty

szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania i wskazania numeru konta bankowego, na
które zostanie przekazana przed~iotowa dotacja.
Sporzqdziła: Beata Kaczyńska-Pogwizd

Kicrowuik Wydziału
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu

.....

wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie

~

>

w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnyc polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
praw i dłową. Przykład: ,,13geieraAie* /niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o

złożonej

ofercie
Urząd

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Miasta

Kędzierzyn-Koźle

3. Rodzaj zadania publicznegol)

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

4. Tytuł zadania publicznego

Piknik z historią

2. Tryb, w którym złożono ofertę

5. Termin realizacji zadania publicznego 2)

Data

120.03.2019

rozpoczęcia

1 Data,
.
zakonczenla

118.06.2019

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 PERŁY BAROKU
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Aleja Partyzantów 26C/9
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS:OOOO645597
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)

Marta

Kuryś,

tel. 782882139, diune@poczta.onet.pl

,

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
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu pikniku o tematyce historycznej w miejscu szczególnie do tego predestynowanym -

zabytkowych Plantach Kozielskich . "Piknik z historią" ma z jednej strony przedstawi ć historię naszego miasta w lekki i
przystępny

sposób

zachęcając

do jej

zgłębienia

w

szczególności młodzież '

i dzieci , które pragniemy

wyciągnąć

sprzed

komputerów dając im alternatywę na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Z dfugiej zaś strony liczymy na
pozyskanie nowych

członków

stowarzyszenia.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i pożytku
publ icznego i o wolontariacie .
) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1 )

Piknik zostanie zorganizowany w niedzielne

popołudnie

tak aby

młodzież

i dzieci wraz z rodzinami mogli

wziąć

udział .

w nim

rakcie imprezy planujemy pokazy strojó'w wykonanych na wzór oryginałów z epoki baroku wraz z prelekcja na temat garderob
męskiej

amskiej i

tańca

arsztaty

będą

których

. ołnierzy

Członkowie

tego okresu .

dla uczestników wraz z
wziąć udział

mogli

stacjonujących

wykonają

stowarzyszenia

wspólną zabawą.

pokaz

Planowany jest

tańców

również

dawnych, oraz

pokaz i

ćwiczenia

przeprowadzą

krótki

musztry z XVIII w.

uczestnicy pikniku . W formie prelekcji zostanie przedstawione umundurowanie i uzbrojeni

w kozielskiej twierdzy. Ponadto planujemy przeprowadzenie wspólnych gier i zabaw przygotowanych
grę

pr:zez rekonstruktorów dla uczestników jak np.
chętny będzie mógł poćwiczyć

w krykieta czy bule.
nauczyć się

pisanie piórem oraz

Dodatkową atrakcją będzie
względu

podstaw kaligrafii . Ze

namiot w którym

każct

na charakter wydarzenia ,

dresatami zadania są wszyscy mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla niezależnie od płci i wieku a w szczególności młodzież i dzieci.
Celem planowanego przedsięwzięcia jest:

przybliżenie mieszkańcom

uzupełnienie

wzrost

naszego regionu bogatej i zróżnicowanej historii XVIII wieku, Bogatej i zróżnico'....anej

potrzeby zdobywania i poszerzania wiedzy oraz wpłynięcie na podniesienie poziomu edukacji historycznej

świadomośc i

historycznej

mieszkańców

naszego miasta i regionu

upowszechnianie tradycji i historii,
poszerzenie

kręgu

pasjonatów h[storii,

aktywizacja kulturalna i artystyczna dzieci

młodzieży

szkolnej, studentów,

dorosłych,

osó

osób starszych

niepełnosprawnych ,

a

całość

imprezy

odpowiadać będą członkowie

Stowarzyszenia, którzy

zapewnią wkład

rzeczowy i osobowy

zapewniając

powodzenie zadania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Przedsięwz i ęcie
Kędzierzyn

-

mieszkańców

t?

Koźle .

stanowić będzie ci ekawą alternatywę

Piknik

będzie możliwością

oraz przyczyni

miasta w regionie

się

do

będącym zachętą

większej

do

spędzenia

spotkania uczestników z

ich identyfikacji z

historią

wolnego czasu i wzbogaci
żywą historią ,

podniesienie

swojego miasta. Wydarzenie to

ofertę kulturalną

św i adomości

Gminy

historycznej

będzie również

promocja

do odwiedzenia naszego miasta przez turystów.

IV. Szacunkowa kalkulacja- kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istn ieje

możliwość

dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji 3 )
. (zł)
-

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących

z
innych źródeł,

Lp.

wkładu osobowego

lub rzeczowego4 )
(zł)

1

2

pokazy strojów wykonanych na wzór oryginałów z epoki
baroku wraz z prelekcja na temat garderoby damskiej i
męskiej tego okresu wraz ze scenkami rodzajowymi (ok
8 osób)
pokaz tańców dawnych (od 6 do 8 osób)

1500,00

1500,00

,.,
1300,00

1300,00

) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4 )W

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

2

l.

3

4

5

6
7

8
9

10

11
12
13

14

pokaz musztry z XVIII w oraz manewry wojskowe (ok 12
osób)

1500,00

1500,00

prelekcja

1400,00

1400,00

300,00

300,00

wynajem namiotu o powierzchni 4 x 6m wraz z 2 stołami
i 4 ławkami

400,00

400,00

pisanie piórem oraz nauka podstaw kaligrafii

300,00

300,00

gry i zabawy ( krykiet, bule, przepióreczka itp.)

400,00

pokaz szermierki

500,00

500,00

Pokaz odlewania kul do muszkietu

300,00

300,00

nauka strzelania z muszkietu

500,00

500,00

ćwiczenia musztry wraz z publicznością

500,00

500,00

układanie fryzur XVIII i wykonywanie makijaż

1500,00

1500,00

na

temat

umundurowania i uzbrojenia
w kozielskiej twierdzy wraz z
pokazem strzelania z muszkietów i wystawą broni palnej
i białej
nauka tańca dla uczestników wraz z wspólną zabawą
żołnierzy stacjonujących

przygotowanie scenografii i dekoracji 8 osób x 3godz
24 godz. x 25 zł

Koszty ogółem:

=

400,00

600,00

600,00
11000,00

"-

10000,00

1000,00

3

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym ;
4) ofęrent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne .

PREZE~S
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· ·KłiTy~· .... ··· .... ····47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
.. .................... ...................... ........ .. ......... NIP 7492096511 ; Reg. 365823724

..... .. .... ... ........

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data ..t1..R.?~. ~

......................... .

Załącznik :

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

potwierdzona za zgodność
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