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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

Burmistrz Mikołowa

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 publicznego 1)

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego

Międzypokoleniowe wypady kulturalne

5. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-10-02

Data
zakończenia

2017-12-15

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:
Forma prawna:
KRS lub inna ewidencja:
Adres:
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)
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Stowarzyszenie "Batut"
stowarzyszenie
0000542369
43-190 Mikołów , Cmentarna 2/15

Urszula Małek, tel. 698 104 614
Urszula Małek, tel. 698 104 614
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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
Celem zadania pod nazwą Międzypokoleniowe wypady kulturalne jest umożliwienie mieszkańcom gminy
Mikołów skorzystania z dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski, a także wzmacnianie więzi
międzypokoleniowych.
Mimo iż dostęp do dóbr kultury jest powszechny, to jednak wysokie koszty podróży, biletów wstępu
uniemożliwiają znacznej części lokalnej społeczności a w szczególności rodzinom na korzystanie z nich.
Zadanie skierowane jest do 30- osobowej grupy mieszkańców gminy Mikołów - młodzieży i dorosłych.
Mając na uwadze dalszy rozwój kulturalny, inspirowanie i zachęcanie do korzystania obcowania z kulturą i
sztuką oraz integrację międzypokoleniową po wyjeździe zostanie zorganizowanie spotkanie na którym
uczestnicy podzielą się swoimi wrażeniami z pobytu w stolicy, ponadto celem spotkania będzie również
zainicjowanie cyklicznych spotkań pod nazwą "Kulturalni". Spotkania będą okazją do wymiany informacji o
ciekawych wydarzeniach kulturalnych w regionie, do spotkań z artystami, pisarzami, do zaprezentowania własnej
twórczości, a także do organizowania wspólnych wyjść na imprezy kulturalne organizowane w regionie, na
koncerty, przedstawienia teatralne, itp.
Miejsce realizacji zadania: Warszawa (2 dniowy wyjazd), spotkanie kulturalne w Miejskim Domu Kultury lub w
Bibliotece w Mikołowie.
W realizację zadania będzie zaangażowany 1 wolontariusz. Od uczestników będzie pobrana opłata w wysokości
200 zł od osoby.
Plan 2- dniowego wyjazdu do Warszawy, planowany termin 04-05.11.2017 r.
zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III i ogrodów w Wilanowie
wyjście na musical "Piloci" w Teatrze "ROMA" , który jest inspirowany wydarzeniami historycznymi z lat
30. i 40. ubiegłego wieku.
zwiedzanie Stadionu Narodowego
zwiedzanie Starego Miasta
zwiedzanie Muzeum Plakatu
zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Rezultaty twarde:
1. Objęcie działaniami zadania 30 mieszkańców gminy Mikołów
2. Zorganizowanie 1 wyjazdu do Warszawy
3. Zorganizowanie 1 spotkania kulturalnego
4. Zaangażowanie w projekt 1 wolontariusza
5. Zainicjowanie cyklicznych spotkań pod nazwą "Kulturalni"
Rezultaty miękkie:
1. Skorzystanie z dóbr dziedzictwa kulturowego i historycznego
2. Wzrost zainteresowania kulturą, sztuka i historią
3. Integracja międzypokoleniowa
4. Inspirowanie do poznawania dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski
5. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby
kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Stowarzyszenie "Batut"

19)

do poniesienia z
wnioskowanej
dotacji 3)
(zł)

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

2 980,00
zł

980,00
zł

2 000,00
zł

800,00
zł

400,00
zł

400,00
zł

4 340,00
zł

1 750,00
zł

2 590,00
zł

60,00
zł

0,00
zł

60,00
zł

4 950,00
zł

4 150,00
zł

800,00
zł

Kosz całkowity
(zł)

:

1

Wynajem autokaru

2

Wynagrodzenie pilota wycieczki

3

Wyżywienie i nocleg uczestników
wyjazdu

4

Ubezpieczenie uczestników wycieczki

5

Bilety wstępu

6

Opałata za przewodnika po muzeum

200,00
zł

200,00
zł

0,00
zł

7

Zakup artykułów spożywczych na
poczęstunek na spotkaniu

150,00
zł

0,00
zł

150,00
zł

8

Praca wolontariusza

400,00
zł

0,00
zł

400,00
zł

9

Wynagrodzenie koordynatora

300,00
zł

300,00
zł

0,00
zł

10

Obsługa księgowa

150,00
zł

150,00
zł

0,00
zł

11

Druk materiałów promocyjnych

25,00
zł

25,00
zł

0,00
zł

14 355,00
zł

7 955,00
zł

6 400,00
zł

Koszty ogółem
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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: 2017-05-11
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.

Przypisy:
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)
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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