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

Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury ( w
szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) „Żyłem jak umiałem…”
Wspomnienia o Erwinie Kruku - książka, płyta, spotkanie promocyjne

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-11-06

Data
zakończenia

2017-12-20

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: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "pojezierze"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000065257
adres siedziby: Okopowa 15, 10-075 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: biuro@sskpojezierze.olsztyn.pl, telefon: 510189373,
strona internetowa: http://sskpojezierze.olsztyn.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Ewa Hopfer, adres e-mail: prezes@sskpojezierze.olsztyn.pl, telefon:
604067816
Robert lesiński, adres e-mail: rlesinski@ro.com.pl, telefon: 600980755

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
sesja poświęcona Erwinowi Krukowi ma na celu upamiętnienie zmarłego 31 marca 2017 r. wybitnego pisarza, poety,
dziennikarza, senatora I kadencji, mieszkańca Olsztyna. Na to wydarzenie składać się będzie: wydanie książki pt.„Żyłem jak
umiałem…” Wspomnienia o Erwinie Kruku. Opracowanie, wstęp i kalendarium życia, twórczości literackiej i działalności
publicznej poety: Jan Chłosta. Wydawnictwo to zawierać będzie wspomnienia o pisarzu. Napisali je ludzie określający się
jako przyjaciele pisarza, piszący o Nim za życia i promujący Jego twórczość literacką bądź będący związani z podjętą przez
Niego działalnością publiczną. Wśród nich są naukowcy, profesorowie, związani z uniwersytetami w Białymstoku,
Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach: Józef Borzyszkowski, Joanna Chłosta-Zielonka, Zbigniew Chojnowski, Elżbieta
Konończuk, Jarosław Ławski, Andrzej Sakson, Sławomir Sobieraj, Krzysztof D. Szatrawski, Joanna Szydłowska, działacze
związani z przemianami społeczno-politycznymi 1989 roku i przyjaciele pisarza: Zenon Złakowski, Alfred Czesla, Andrzej
Małyszko, poeci i ludzie kultury: Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Fałtynowicz, Jan Jastrzębski, Wojciech Kass, Piotr
Kozikowski, dziennikarze: Marek Barański, Robert Lesiński, Mieczysław Orski, Krzysztof Panasik, Tadeusz Prusiński, Piotr
Pytlakowski i Tadeusz Willan. Zaplanowane jest także wydanie płyty z wywiadami udzielonymi przez Erwina Kruka Radiu
Olsztyn. Sesja ta będzie dodatkowo zawierała elementy muzyczne i aktorskie - minikoncert i recytacja utworów poety.
Cel realizacji zadania
Wydarzenie to ma za zadanie upamiętnienie wybitnego olsztynianina, przybliżenie jego twórczości mieszkańcom naszego
miasta.
Miejsce realizacji zadania
Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1
Grupa odbiorców zadania
Rodzina i przyjaciele Erwina Kruka, olsztyńscy literaci, naukowcy, dziennikarze, działacze kultury, artyści, uczniowie i
studenci, mieszkańcy Olsztyna.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przy realizacji tego zadania pracować będą członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,Pojezierze". Książka
została stworzona w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Sesja ta, a zwłaszcza wydana z tej okazji książka i płyta przypomną raz jeszcze dorobek i dokonania Erwina Kruka, wpłyną
zapewne na odrodzenie zainteresowania jego osobą i twórczością. Będą też okazją do promowania naszego miasta jako
ośrodka kultury i literackiego gniazda wybitnych twórców regionalnych.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Opracowanie redakcyjne tekstu i
korekty

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2

Skład tekstu i przygotowanie do
druku

800,00 zł

800,00 zł

0,00 zł

3

Druk i oprawa książki

1 600,00 zł

1 600,00 zł

0,00 zł

4

Projekt okładki książki i CD

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

5

Opracowanie materiałów na CD

650,00 zł

650,00 zł

0,00 zł

6

Produkcja CD

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

7

Plakaty i zaproszenia

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

8

Poczęstunek dla zaproszonych gości

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

9

Prowadzenie imprezy

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł
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10

Honorarium aktora

250,00 zł

250,00 zł

0,00 zł

11

Koordynacja prac

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

12

Rozliczenie projektu

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

6 900,00 zł

5 500,00 zł

1 400,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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

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

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

Załączniki:
1.
2.

Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo
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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