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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 Wydanie książki ,,Wacław Kapusto w obiektywie życia" autorstwa Marka
Książka

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-22 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: 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

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty

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
Publikacja ,,Wacław Kapusto w obiektywie życia" to kolejna pozycja z cyklu ,,Ludzie Pojezierza" przygotowana przez tego
autora i wydana przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,Pojezierze" w Olsztynie. Podobnie jak poprzednia, dotycząca
Henryka Panasa (napisana z Januszem Soroką), odnosi się do osoby, która swą zasadniczą działalność zawodową
rozpoczęła pod egidą ,,Pojezierza" i stąd też wywodziła swe dalsze sukcesy. Obszerna biografia jest nie tylko opowieścią o
znanym fotoreporterze z Olsztyna, ale jednocześnie zapisem aktywności ludzi, którzy wnieśli swój cenny wkład w
dziedzictwo kulturowe naszego miasta, a także Warmii i Mazur. Książka liczy ok 16 arkuszy wydawniczych i zawierać
będzie obszerną wkładkę z kolorowymi zdjęciami Wacława Kapusto. Pisanie książki autor ukończył jeszcze za życia
Wacława Kapusto, a bohater zaakceptował jej treść i układ. Nie doczekał jednak wydania książki, zmarł 19 marca 2018 r.
Obowiązkiem naszym, czyli Stowarzyszenia, jest doprowadzenie tego projektu do końca i przekazanie mieszkańcom
naszego miasta biografii tego wybitnego reportażysty.
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Cel realizacji zadania
Celem zadania jest przypomnienie postaci i twórczości Wacława Kapusto, a także pogłębienie wiedzy mieszkańców
naszego regionu o życiu kulturalnym i społecznym Olsztyna, a także Warmii i Mazur. Książka ta będzie również
wartościowym źródłem do dalszych badań naukowych i popularyzatorskich dotyczących zarówno postaci tego wybitnego
reportażysty, jak i powojennych losów miasta i regionu. Wydawnictwo to będzie pośmiertnym uhonorowaniem dokonań
artystycznych oraz społecznych Wacława Kapusto

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania jest Olsztyn. Planujemy także spotkania promocyjne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
Olsztynie, a także w siedzibach Stowarzyszenia w Dobrym Mieście i w Barczewie

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Olsztyna, turyści odwiedzający nasze miasto, a także mieszkańcy całego regionu
Warmii i Mazur. Książka zostanie także przekazania do zbiorów filii bibliotek w całym mieście i województwie.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy w realizacji zadania to koordynacja prac - członek Stowarzyszenia; rozliczenie projektu - księgowość
Stowarzyszenia

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultaty jakościowe: Przypomnienie i utrwalenie w świadomości mieszkańców Olsztyna postaci i dokonań Wacława
Kapusto, spopularyzowanie wiedzy o życiu kulturalnym Olsztyna, dostarczenie wartościowych źródeł do badań naukowych
i popularyzatorskich.
Rezultaty ilościowe: 400 egz. książki w twardej oprawie, 3 spotkania promocyjne, przekazanie książek bibliotekom
olsztyńskim i filiom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

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 autorskie 5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł

2 Recenzja 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

3 Redakcja i korekty 3 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł

4 Redakcja techniczna 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

5 Skład i łamanie 2 700,00 zł 2 700,00 zł 0,00 zł

6 Druk i oprawa 7 500,00 zł 7 000,00 zł 500,00 zł

7 Promocja 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

8 Koordynacja prac i rozliczenie
projektu 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

Koszty ogółem: 22 000,00 zł 10 000,00 zł 12 000,00 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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