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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 Uczczenie pamięci pochowanych na zlikwidowanym cmentarzu przy
ulicy Partyzantów

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-08 Data

zakończenia 2018-12-31

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: Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000019586
adres siedziby: Partyzantów 3 , 10-522 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: kplocharska@agdm.pl, telefon: 895236990, numer faksu:
895236990

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Krystyna Płocharska, adres e-mail: kplocharska@agdm.pl, telefon:
895236990, numer faksu: 895236990, strona internetowa:
www.agdm.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
Zadanie polegać ma przede wszystkim na przeprowadzeniu poszukiwań potrzebnych informacji w aktach, w archiwach na
temat osób pochowanych na zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim przy ulicy Partyzantów w Olsztynie.
Cmentarz ewangelicki przy ul. Partyzantów w Olsztynie założony został na początku lat 70. XIX wieku. Jako jeden z trzech
cmentarzy ewangelickich w Olsztynie użytkowany był praktycznie do momentu zajęcia Olsztyna przez Rosjan w 1945 roku.
Pochowani na nim zostali m.in. Karl Roensch - wieloletni przewodniczący rady miejskiej oraz nadburmistrz Olsztyna Oskar
Belian, jak również wiele inych, wpisanych w ważną historę Olsztyna postaci. Nekropolia ta zlikwidowana została w latach
60. XX wieku. W tym czasie usunięte zostały istniejące tam nagrobki, a teren dawnego cmentarza przekształcono na
miejsca parkingowe i garaże. Ekshumacja istniejących tam grobów nigdy nie została przeprowadzona. Nekropolia ta nigdy
też nie została wpisana do rejestru zabytków. Jak donoszą dane kościelne ostatnie pochówki na tym cmentarzu miały
miejsce w 1947 roku. Odnalezienie danych osób pochowanych na zlikwidowanym cmentarzu służyć ma również temu, aby
w dalszej kolejności godnie uczcić te postacie na tablicy upamiętniającej. Działania wynikające z realizacji zadania
podejmować będziemy przy pomocy Parafii Augsbursko-Ewangelickiej w Olsztynie.
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Cel realizacji zadania
Najważniejszym celem realizacji zadania jest uczczenie pamięci o ważnych osobistościach, które wpisały się w historię
Olsztyna, a także popularyzacja historii wśród mieszkańców miasta. Istotnym celem jest również przywrócenie terenowi
dawnego cmentarza należnej mu powagi i godności oraz rangi miejsca pamięci. Pragniemy również, aby nie dopuszczono
do zapomnienia o historii Olsztyna i w ten sposób chcemy zapoznać społęczność lokalną z tym ważnym miejscem.

Miejsce realizacji zadania
Olsztyn, Berlin

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Olsztyna, wszyscy zainteresowani i przyjezdni odwiedzający miasto Olsztyn.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przygotowanie kwerendy w Archiwum Pańśtwowym w Olsztynie

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem zadania będzie odnalezienie danych osób pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim przy ul.
Partyzantów w Olsztynie, jednocześnie oddanie im i miejscu ich pochówku należnej godności. Wynikiem będzie również
ocalenie historii cmentarza ewangelickiego oraz spoczywających na nim osób, w tym ważnych osobistości, które tworzyły
historię Olsztyna.

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 Transport Olsztyn-Berlin-Olsztyn 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

2 Wypisy akt z Centralnego Archiwum
Ewangelickiego w Berlinie 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

3 Kwerenda w Archiwum Państwowym
w Olsztynie 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

4 Wypisy akt z Archiwum Państwowego
w Olsztynie 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

5 Opracowanie zgromadzonej
dokumentacji 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 500,00 zł 3 000,00 zł 1 500,00 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 faktycznym;
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 (fakultatywny - niezłożony)
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

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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