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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 Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-09-25 Data

zakończenia 2017-10-20

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: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000271499
adres siedziby: Kopernika 45, 10-512 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: kuboot@gmail.com, telefon: 665-665-802, strona
internetowa: rodlo.zhp.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jakub Zięty, adres e-mail: kuboot@gmail.com, telefon: 665-665-802

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
Przygotowanie i wydanie książki (wersja papierowa oraz ogólnodostępna publikacja pliku w formacie PDF) opisującej
życiorys Harcmistrza Lecha Dobradina, zasłużonego dla Olsztyna i Olsztyńskiego Hufca "Rodło" mieszkańca olsztyna
pochodzącego z wileńszczyzny. Urodzony 27 stycznia 1934 roku w Wilnie, po zawieruchach wojennych (rozstrzelaniu ojca
przez bolszewików w 1945 roku) wraz z matką trafił do Polski w ramach repatriacji. W wyniku dalszej tułaczki dotarł do
Olsztyna w lutym 1948 roku gdzie żyje i pracuje do dziś. Od samego początku poświęcony pracy na rzecz harcerstwa i
lokalnej społeczności (działa od 3 kadencji w Radzie Osiedla Generałów). Jego wspomnienia wskazują jak ludzie z różnych
terenów Polski, przyjeżdżając do naszego miasta budowali wielokulturowy Olsztyn.

Cel realizacji zadania
Propagowanie wielokulturowości Olsztyna, miasta które w 1945 roku wróciło w granice administracyjne Polski. Pokazanie
na podstawie życiorysu jednego z mieszkańców Olsztyna, poświęcającego życie na rzecz harcerstwa, miasta i społeczności
lokalnej, że Olsztyn jest miastem różnorodnym, ciekawym i wypełnionym ludźmi o różnych losach. Nie ważne gdzie się
urodzili gdzie zdobywali wykształcenia - ważne jest co sobą reprezentują i co wnieśli i nadal wnoszą donaszej lokalnej
społeczności.
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Miejsce realizacji zadania
Olsztyn (wersja papierowa książki), oraz ogólodostępne nośniki infortmacji (dostępna publikacja w wersji elektronicznej
dla nieograniczonej liczby odbiorców)

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna,

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Opracowanie szaty graficznej -40 godzin
napisanie - 200 godzin
korekta tekstu -25 godzin
przygotowanie do druku - 50 godzin

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przybliżenie mieszkańcom Olsztyna i wszystkim odbiorcom publikacji kart historii miasta, losów ludzkich w okresie polskiej
powojennej państwowości. Uświadomienie, że Olsztyn jest miastem o wielu twarzach, splątanych losach ludzkich, że
można się w nim realizować pracując na rzecz społeczności lokalnej. Nie ważne gdzie i kiedy się urodziliśmy - ważne co dla
miasta robimy i możemy zrobić.

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 Opracowanie szaty graficznej 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł

2 korekta tekstu, przygotowanie do
druku 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

3 Druk publikacji w wersji papierowej 2 625,00 zł 2 000,00 zł 625,00 zł

4 przygotowanie wersji PDF wraz z
publikacją w sieci 100,00 zł 0,00 zł 100,00 zł

Koszty ogółem: 5 525,00 zł 2 000,00 zł 3 525,00 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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