UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 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

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Wspieranie kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego

1)

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego

2)

Odsłonięcie pomnika ,,W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny’’ w ramach
Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Data
26 października 2018 Data
30 listopada 2018
rozpoczęcia
zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „ Nasz Powiat”
KRS0000411220
Adres:
Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 poczta Brzeziny

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)

Jolanta Wojciechowska
e-mail: j.wojciechowska62@wp.pl
Tel.505140737
Bożena Skoneczna
e-mail: promocja@powiat-brzeziny.pl
Tel. 46-8741111 wew.43

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

Niniejsze zadanie to przedsięwzięcie, którego celem jest promocja idei niepodległości w kontekście setnej
rocznicy odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Głównym celem uroczystości jest odsłonięcie pomnika
,,W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny’’. Realizacja zadania ma służyć ochronie dóbr kultury i tradycji,
popularyzować wiedzę o ważnych dla Ojczyzny wydarzeniach. Przedsięwzięcie skierowanie jest do mieszkańców
powiatu brzezińskiego, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w święcie o tak wyjątkowym charakterze. Obchody
zaplanowane są w dniu Państwowego Święta 11 listopada 2018r.

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.
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Program obchodów przewiduje:
10.30 – rozpoczęcie uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika (m.in. wystawienie warty
honorowej, meldunek, przemówienia okolicznościowe, odsłonięcie i poświęcenie pomnika, złożenie
kwiatów, przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i złożenie kwiatów przez delegacje, Msza
Święta za Ojczyznę w Klasztorze oo. Reformatów w Brzezinach , część artystyczna przygotowana przez
organizacje harcerskie z terenu powiatu, poczęstunek).

Oferta przewiduje aktywny udział uczestników we wspólnych obchodach odzyskania Niepodległości. Oferent
przygotuje patriotyczne elementy dla uczestników zadania.
Rok 2018 jest rokiem szczególnym, dlatego pragniemy zadbać o to, aby tegoroczne obchody 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości miały wyjątkowy charakter.
Zadanie jest kierowanie do mieszkańców powiatu brzezińskiego, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w
zakresie historii Polski i aktywne uczestniczyć w jednym z ważniejszych Świat Narodowych. Dostęp do zadania nie
jest niczym ograniczony, udział w zadaniu jest bezpłatny. Do pomocy w organizacji Oferent zaangażuje swoich
członków.
O wydarzeniu Oferent poinformuje na swojej stronie internetowej, na stronie internetowej powiatu, lokalnej
prasie ,profili

facebookowym powiatu brzezińskiego oraz roześle zaproszenia do instytucji i jednostek

organizacyjnych powiatu.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Głównym celem zadania jest wspieranie kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji na terenie Powiatu
Brzezińskiego poprzez zorganizowanie „Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości „ i
odsłonięcie Pomnika „W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny’’. Zadanie skierowanie jest kierowany do
szerokiego grona odbiorców, tj., mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, a także miłośników historii i aktywnego
uczestnictwa w obchodach świąt państwowych.

Cele szczegółowe:


oddanie hołdu twórcom odrodzonej Ojczyzny,



edukacja historyczna,



popularyzacja wiedzy o ważnych dla Ojczyzny wydarzeniach,



promocja wydarzeń kulturalnych,



integracja społeczna.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
3)
dotacji
(zł)

Lp.

1.
2.
3.
4.

Materiały biurowe- papier na zaproszenia i plakaty
Gadżety patriotyczne - balony , buttony
Zakup okolicznościowych wiązanek (2*50zł), znicz,
szafa,
Przygotowanie i obsługa zadania – praca społeczna
członków (3-ech wolontariuszy)
Poczęstunek

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
4)
lub rzeczowego
(zł)

200,00

200,00

00,00

2100,00

2100,00

00,00

150,00

150,00

00,00

400,00

00,0

400,00

2350,00

2350,00

00,00

5200,00

4800,00

400,00

5.

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń 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
ubezpieczenia społeczne.

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

Data 26 października 2018 r.

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)
4)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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