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'

ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym
'

zlozonej przez Stowarzyszenle Blechhammer—l944” z siedziba” w Kędzmrzyme—Kozlu

Zgodnie z art. 19a'usta'Wy z dma '24 kW1etnia 2003 r. o działalności pozytku «'
'

pubhcznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Stowarzyszenie

_ ._ " Blechhammer—l944” ' z siedzibą w Kędz1erzyn1e-Kozlu złożyło uproszczoną ofertę

'

realizacjl zadania W zakres1e okreslonym Wart. 4 ust. 1 pkt 16) ww. ustawy
Zadame pod nazwą

'

„ Wykoname tablicy upamzętmającej Synagogę

Gmi'hy _' _. '

- -.-'Zydowsf._fiej " w Koźlu,. zmszczonej przez nazistów w czasie Nocy Kryształowe], oraz
' ”_ .3_ organizacja imprez towarzjwzących jej odsłontęau »› miejscu daWnęj bożnicy” ma charakter ' ”

' .- 'j lokalny 1 spełnia Warunki okreś10ne w art. l9a ust. __.1 W. ustawy tj. wysokość dońnansoWania' ~
_Ż' _ ' zadama nie przekroczy kWOtY 10 000 00. zł 1 .t' "

'I'l-Jego real1zacji nie bedzie dłużsży niż 90

c" z 'art. l9a ust. 3 ww. ustaWy przedmiotowa oferta podlega- zamieszczemu na '

okres 7 dm W Biuletyme Informacji Publlcznej, na tablicy ogłośzeń W s1edzibie Urzedu
' : ' - M1asta Kedmerzyn—Kozle oraz na stronie lnternetowej Urzędu. Zgodme z art. 19a ust. 4 WW.

.'

' . "ustawy, każdy w terrmme 7 dm od 'daty zamleszczema oferty moze ZgłOSić do niej uwagi _'
”S; -W formie pisemnej na adres: Urząd Mlasta Kędzlerzyn-Kozle, ul. Grzegorza P1ramowmza 32,—-'Z " ,”

Ś 47-200 Kędmerzyn—Kozle lub W fonnie' elektromcznej na adres

Uznając Celowość real1zac31 przedmmtowego zadania zlecam Stowarzyszemu '
Blechhammer-l944”z

Siedziba W

Kędz1erzyn1e-Kozlu

prżyzn'ając

dofmansoWanie '

-W wysokości 6.500,00 zł (słOWnie: sześć tysięcy pięćset zlotych 00/100). Jednocześnie _

wzywam do korekty szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania 1 Wskazania numeru __
' . _ ”konta bankowego; na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja.

' ' Sporządzda Ęeata Kacżńska—Pogvnd _ ' .

Kierownik Wydz1ał11
Kuitur'yr, Sportu1Turystyk1
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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do sp aw Pożytku

Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r. (poz

052

Załącznik nr 1”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
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: „pobieranie*/niepebierenie*”.

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
”:'-”1 Grgan admlmstraqr publicznej,

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

E'

..

do którego jest adresowana oferta
-

-

2 Rodzaj zadania publlcznego

'
" zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi

.

dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta(-tów)

. , -

adres email

':

Stowarzyszenie „Blechhammer —— 1944”, , KRS 000351052,
adres siedziby: 47-225 Kędzierzyn—Koźle, ul. Wyzwolenia 7
adres do korespondencji: j.w.
email: blechhammerl 944@gmail.com
www.blechhammerl944.pl
tel. 501 646 462.669 128 245_

.

. .

Jakub Dobner,

-

- £..

tEI.693178173

CYC" oferty (np imięinazmska

.;telefonu, adres poczty elektronicznej)

.

'? .

email:jakubdobner@tlen.pl

ykonanie tablicy upamiętniającej Synagogę Gminy Żydowskiej w Koźlu, zniszczonej przez
nazistów w czasie Nocy Kryształowej, oraz organizacja imprez towarzyszących jej
. dsłonięciu w miejscu dawnej bożnicy.

13.11.2019

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
(Dz.
U.
z
2018
r.
poz.
450,
z
późn.
zm.).

2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Syntetyczny opis zadania ”(wraz zewskazaniem miejsca jego realizacji)

W dniu 12 listopada 2019 roku planowane jest odsłonięcie tablicy upamiętniającej Synagogę Gminy
Żydowskiej w Koźlu, zniszczonej przez nazistów w czasie Nocy Kryształowej. Wykonanie jej po długotrwałym
procesie

uzgodnieniowym

oraz

projektowym

przeprowadzonym

przez

grupę

inicjatywną

przy

towarzyszeniu B-1944 podjęła się warszawska firma „Witraż" s.c. Ze względu na skomplikowaną
echnologię i trudny materiał tj szkło nie było możliwości wykonania tego „metodą gospodarczą" przez
złonków stow. Montaż, wykonanie fundamentu oraz postumentu z kamienia zostanie zrealizowane przez
inicjatorów.
Oprócz mieszkańców planowany jest udział władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Aby nadać temu
darzeniu odpowiednią rangę inicjatorzy — Stowarzyszenie BIechhammer—1944 planuje organizację imprez
owarzyszących. Wydarzenia te miałyby się od być w trzech lokalizacjach.
Po pierwsze w miejscu uroczystego odsłonięcia tablicy, tu powitanie gości, władz samorządowych i
przemowy. Kolejnym etapem wydarzenia jest przejście do Muzeum Ziemi Kozielskiej, gdzie będzie możnał
uczesniczyć w wernisażu wystawy związaną z tematyką żydowską, delektować się próbką ich kuchni,
ysłuchać wykładu na temat Gmin Żydowskich w Rejencji Opolskiej oraz uczestniczyć w części artystycznej.
u zaplanowaliśmy koncert duetu klezmerskiego NIHZ Duo 2 Holandi.
aplanowaliśmy również imprezę towarzyszącą na osiedlu Blachownia w „Muzeum Śląskiej Bitwy o benzynę
Blechhammer—1944”, tam nastąpi otwarcie czasowej wystawy na temat obozu dla Żydów „Judenlager”,
który znajdował się na terenie osiedla Sławięcice, uświetnione to będzie koncertem muzyki klezmerskiej
NIHZ Duo. Ze względu na to, że dziadek muzyków był więźniem .Iudenlager występują oni bez honorarium,
jedynie za zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.
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" Planowanypo_„ „mo
”_ rezultatów (wartość docelowa)”.

Popularyzaqa
wsrod
m|eszkańców
Kędzierzyna-Koźla
historii
dotyczącej
dawnych mieszkańców miasta.

Tabl|ca
Synagogę

Papularyzowanie wśród mieszkańców KKoźla
kultury
muzycznej
Żydów „ ze
szczególnym uwzględnieniem tej tworzonej
w czasie Shoah, przy pomocy koncertów

Frekwencja 50-100 osób,
popularyzacja poprzez lokalne
media '
'

upamlętnlająca

'

'

Wizja
lokalna/dokumentacja
fotograficzna/artykuły
prasowe
dokumentacja
fotograficzna/artykuły
prasowe

NIHZ Duo.

Wystawy o tematyce żydowskiej w
Muzeum Ziemi Kozielś'kiej oraz w Muzeum

Frekwencja 50-100 osób,
popularyzacj poprzez lokalne

Wizja
lokalna/dokumentacja

Ślaskie] Bitwy o Paliwo,

media , 5-34

fotograficzna/artykuły

.: _
&

-

prasowe

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz
' zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie "Blechhammer-l944” zostało zarejestrowane w KRS w marcu 2010 roku, wcześniej działało jako
grupa nieformalna od 2006 roku. posiada doświadczenia w realizacji różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych i
kulturalnych propagujących historię Kędzierzyna-Koźla. Przez wiele lat prowadziło Izbę Pamięci Lotników 15
Armii Powietrznej USAAF oraz Robotników Przymusowych i Jeńców Wojennych w DK Lech w Blachowni, która
w ubiegłym roku została przekształcona w Muzeum Śląskiej Bitwy o Benzynę Blechhammer—1944 w
Kędzierzynie-Koźlu (w organizacji).
Stowarzyszenie jest Partnerem projektu "Strefa Historii 1 Inspiracji — interaktywne miejsce spotkań mieszkańców
w Kędzierzynie-Koźlu”,realizowało lub realizuje także inne projekty, takie jak m.in.

1.

" Zinwentaryzowanie i przeprowadzenie badań historycznych celem uzyskania wiedzy na temat
obozów pracy, jenieckich i pracy przymusowej istniejących podczas II wojny światowej na terenie
miasta”

2.

Projekt "Judenlager" — wystawa czasowa w Filii nr 5 MBP w Kędzierzynie-Koźlu
cykliczny Konkurs Modelarski o Memoriał Załogi Porucznika Lindella

Stowarzyszenie wykorzysta wiedzę historyczną swoich członków przy przygotowaniu treści tablic
informacyjnych oraz ich umiejętności w zakresie prac montażowych

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

1.

Produkcja tablicy pamiątkowej

4829

Zwrot kosztów dojazdu artystów NIHZ

2700

Duo
3.
4.

Koszt wyżywienia i zakwaterowania
artystów
Koszt poczęstunku — kuchnia żydowska

1300

5

Koszt— wyd ru ku'| reklamy

400

" *' '

1500

Qeaiizacji zaaama

„3—

10729

7429

„_

3300

V. Oświadczenia
0świadczam(-rny), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferentai-t-ówj;
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* kołem-ne? składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* l-za-I-egaHą-F' : opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* [wfereneś składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* lealegaHą-jł : opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne:
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* /'
:
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem 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 przepisami o ochronie danych osobowych.
.
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[

osób upoważnionych do składania oświadczeń

.

.
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