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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 Tablica pamięci Tadeusza Borowskiego

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-08-14 Data

zakończenia 2017-10-31

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: Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000334191
adres siedziby: Rodziewiczówny 2, 10-030 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: lukasz.slusarczyk@mbp.olsztyn.pl, telefon: 607 85 88 85,
numer faksu: 89 535 30 82, strona internetowa: www.sp.mbp.olsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Elwira Szyczewska, adres e-mail: elwira@mbp.olsztyn.pl, telefon: 89 535
30 80 wew. 14, numer faksu: 89 535 30 82, strona internetowa:
www.sp.mbp.olsztyn.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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie dotyczy stworzenia i zamontowania tablicy pamiątkowej z informacją o Teofili, Stanisławie i Juliuszu Borowskich,
rodzicach i bracie pisarza Tadeusza Borowskiego, którzy zamieszkiwali kamienicę przy ul. 22 Stycznia 2, w Olsztynie.
Rodzice i brat jednego z największych polskich pisarzy XX wieku mieszkali pod wskazanym wyżej adresem od 1945 r.
Tadeusz Borowski odwiedzał wielokrotnie swoją rodzinę, spędzając czas w miejscu, które mieszkańcy Olsztyna mijają
codziennie nie wiedząc często o tym fakcie. W związku z powyższym inicjatorzy tego wniosku pragną przyczynić się do
powstania tablicy upamiętniającej, która zostałaby zainstalowana na elewacji budynku przy ul. 22 Stycznia 2, z informacją
o następującej treści:
"W tym domu mieszkali:
Teofila Borowska (1897 - 1993),
Stanisław Borowski (1892 - 1966)
Juliusz Borowski (1918 - 1987),
których często odwiedzał
Tadeusz Borowski (1922 - 1951),
prozaik, poeta, publicysta,
więzień Auschwitz i Dachau
- ich syn i brat.
W 95. rocznicę urodzin autora
m.in. „Pożegnania z Marią” i „Kamiennego świata”
- mieszkańcy Olsztyna."
Jest to wstępny projekt informacji, który przed realizacją zostanie jeszcze skonsultowany ze specjalistami. Tablica zostanie
wykonana w formie wydruku na plexi - technologii, która pozwoli na jak najmniejszą ingerencję w strukturę elewacji
budynku (lekki i łatwy w montażu materiał). Do realizacji tablicy wybrana zostanie firma, która kompleksowo zajmie się
projektem, wykonaniem i instalacją.

Dodatkowo w związku z pojawieniem się tablicy oraz z okazji 95. rocznicy urodzin pisarza, planowane jest spotkanie
poświęcone Tadeuszowi Borowskiemu oraz jego literaturze z udziałem znawców tematyki: Marka Barańskiego oraz
Tadeusza Prusińskiego - osób, które wcześniej same sygnalizowały potrzebę stworzenia tablicy upamiętniającej obecność
twórcy w Olsztynie. Spotkanie zostałoby zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej i przyczyniłoby się do
nagłośnienia faktu powstania tablicy, jak również upamiętnieniu samego autora w jubileuszowym roku jego urodzin.

Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest upamiętnienie miejsca zamieszkania najbliższej rodziny pisarza, Tadeusza Borowskiego
poprzez zawieszenie tablicy informacyjnej na budynku przy ul. 22 stycznia 2, w Olsztynie oraz zorganizowanie spotkania
poświęconego osobie i twórczości wielkiego polskiego pisarza.

Miejsce realizacji zadania
Olsztyn, ul. 22 Stycznia 2

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna oraz turyści odwiedzający stolicę Warmii i Mazur.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Niefinansowym wkładem osobowym przewidywanym w realizacji zadania jest praca związana z koordynacją oraz obsługą
księgową przedsięwzięcia, którą wykonają bezpłatnie członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie: Łukasz Ślusarczyk - Przewodniczący oraz Elwira Szyczewska - Skarbnik.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Głównym rezultatem zadania będzie tablica pamiątkowa z odpowiednią informacją, zainstalowana na elewacji domu w
którym mieszkali rodzice Tadeusza Borowskiego. Obecność tablicy przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy na temat
pisarza oraz jego obecności w Olsztynie. Dodatkowe rezultaty edukacyjne i upamiętniające przyniesie spotkanie
zorganizowane w Bibliotece, poświęcone osobie i twórczości T. Borowskiego.
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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 Projekt, wykonanie i instalacja tablicy
pamiątkowej. 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

2

Koszty osobowe związane z udziałem
specjalistów w spotkaniu
poświęconym Tadeuszowi

Borowskiemu.

800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

3 Koordynacja działania. 400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł

4 Obsługa finansowa. 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

Koszty ogółem: 2 700,00 zł 2 000,00 zł 700,00 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.

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

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

.............................................
(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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