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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Olsztyna

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego Narodowe Czytanie

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-08-25 Data

zakończenia 2017-09-30

II. Dane oferenta(-tów)

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

nazwa: Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000636770
adres siedziby: Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, poczta: Olsztyn

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: urszula.kosinska@wp.pl, telefon: 698 406 777, strona
internetowa: tkt-wim.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Urszula Kosińska, adres e-mail: urszula.kosinska@wp.pl, telefon: 698
406 777, strona internetowa: tkt-wim.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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.Została zainicjowana wspólną lekturą Pana
Tadeusza A.Mickiewicza.W tym roku będzie to dramat St.Wyspiańskiego pt.Wesele.Finał tegorocznej edycji zaplanowano
na sobotę 2 września 2017r. W czytaniu wezmą udział nie tylko aktorzy olsztyńskich teatrów,ale również zostaną
zaproszeni chętni mieszkańcy Olsztyna,a także turyści. Przedsięwzięciu będą towarzyszyły konkursy, animacje,literacka gra
terenowa,muzyka ludowa na żywo.

Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest wspólne przeczytanie tych niezwykle ważnych dla naszej historii, dla naszej kultury,dla
właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością,tych niezwykle ciekawych wersów dramatu, arcydramatu Stanisława
Wyspiańskiego.

Miejsce realizacji zadania
Narodowe Czytanie odbędzie się przy ul.M.Rodziewiczówny w Olsztynie , przy tzw. "Uliczce Sztuki".
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Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna oraz turyści.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Członkowie TKT WiM

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty zadania to:
- dotarcie do szerszego grona odbiorców inicjatywy propagującej kulturę żywego słowa
- kultywowanie wartości języka polskiego jako dobra kultury narodowej
- dbając o kulturę żywego słowa, podkreślamy piękno języka polskiego i ukazujemy spuściznę poprzednich pokoleń
- integracja społeczności lokalnej

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

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Honorarium aktorskie 1 600,00 zł 1 600,00 zł 0,00 zł

2
Adaptacja

tekstu,próby,reżyseria,prelekcja
przed czytaniem

600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

3 Konferansjerka 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

4 Nagrody konkurs 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

5 Zespół muzyczny 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

6 Koordynacja zadania 400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł

7 Obsługa księgowa 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

Koszty ogółem: 5 600,00 zł 5 000,00 zł 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem

1) 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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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