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 Miasta Ełku

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

Wybór Ełczanina Roku 2017 oraz Gala 40-lecia TME

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-04-20

Data
zakończenia

2018-06-25

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: Towarzystwo Miłośników Ełku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000028501
adres siedziby: Małeckich 3/11, 19-300 Ełk, poczta: Ełk
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: Wanda Gawrysiak, telefon: 601 059 777, numer faksu: -,
strona internetowa: Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Wanda Gawrysiak, adres e-mail: wanda.gawrysiak@op.pl, telefon: 601
059 777, numer faksu: -, strona internetowa: -

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
Od wielu lat Towarzystwo Miłośników Ełku organizuje Wybory Ełczanina Roku. Celem tego przedsięwzięcia jest
uhonorowanie pracy społecznej, zaangażowania, poświęcenia wolnego czasu na rzecz pracy dla innych i dla naszego
miasta osób, które wyjątkowo aktywnie działają, by pozytywnie zmieniać naszą lokalną rzeczywistość. Przyznanie nagrody
Ełczanina Roku jest formą uznania i pokłonu przed bezinteresowną pracą na rzecz Ełku i jego mieszkańców. Otrzymują ją
osoby niezwykłe, stanowiące przykład dla całej społeczności. Nagroda ta jest też promocją aktywności społecznej,
pokazywaniem dobrej praktyki. Tego typu imprezy są mało popularne, mało jest tego typu konkursów, które pomagały by
w szerzeniu dobrych praktyk działalności społecznej w mieście, działalności na rzecz rozwoju, promocji Ełku i poprawiania
naszych realiów.
W tym roku „Wybory Ełczanina Roku” są połączone z Galą z okazji 40-lecia Towarzystwa Miłośników Ełku, podczas której
przedstawiona zostanie historia Towarzystwa, podziekujemy byłym członkom za bogaty wkład w jego działalność, a także
przedstawiony zostanie plan na następne 40 lat działań TME.
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Cel realizacji zadania
Celami realizacji zadania są:
- uhonorowanie osób, które z oddaniem działają na rzecz społeczności ełckiej i ziemi mazurskiej (wybór Ełczanina
Roku). (Każdy mieszkaniec Ełku może zgłosić do konkursu osobę, która jego zdaniem najbardziej zasłużyła się ełckiej
społeczności. Następnie Kapituła Konkursu wybiera na podstawie regulaminu konkursu zwycięzcę.)
- promowanie postaw społecznych, aktywności, zaangażowania, pokazywanie dobrych praktyk w tym zakresie
Chcielibyśmy, aby to wydarzenie kulturalne wybory Ełczanina Roku, z wieloletnią już tradycją, na stałe wpisało się do
kalendarza wydarzeń naszego miasta. Przecież wszyscy jesteśmy jego mieszkańcami i chcielibyśmy, aby nasze miasto było
z każdym rokiem piękniejsze i bardziej znane, by stawało się lepszym miejscem do życia, a jest to możliwe tylko dzięki
ludziom wyjątkowo angażującym się w jego rozwój.
Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacja zadania: Ełk
Grupa odbiorców zadania
Nasze działania kierujemy nie tylko do członków naszego stowarzyszenia, ale także do szerokiej rzeszy osób z organizacji
pozarządowych zajmujących się promocją kultury i działań społecznych oraz do pozostałych mieszkańców Ełku.
Szacunkowa liczba odbiorców projektu to ok. 150 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W projekcie weźmie udział 10 wolontariuszy, każdy z nich przepracuje w ramach projektu 10 godzin. Praca wolontariuszy
została wyceniona na 15 zł za godzinę pracy. Jest to uśredniona kwota osób wykonujących prace takie jak: przygotowanie
treści zaproszeń, plakatów, roznoszenie zaproszeń i plakatów itd.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
1. Poszerzenie oferty kulturalnej miasta.
2. Organizacja i przeprowadzenie 1 konkursu „Ełczanin Roku 2017" oraz Gali 40-lecia TME.
3. Zainteresowanie szerszego grona mieszkańców naszego miasta wydarzeniami kulturalnymi i działalnością ważnych dla
miasta osób.
4. Pokazanie godnych naśladowania postaw mieszkańców Ełku i uhonorowanie ich dokonań.
5. Promocja wydarzenia i grantodawcy - 1 audycja radiowa i/lub artykuł na stronie www.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

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

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Nagroda dla Ełczanina Roku
(statuetka z grawerem)

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

2

Tabliczka pamiątkowa zasłużonych
członków TME (10 szt. x 200 zł)

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

3

Kwiaty dla zasłużonych członków TME
i Ełczanina Roku (11 wiązanek)

550,00 zł

550,00 zł

0,00 zł

4

Catering na Galę (tort
okolicznościowy, kawa, herbata)

1 500,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

5

Wolontariusze

1 500,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

6

Koszty organizacji Gali (znaczki,
zaproszenia, plakaty itp.)

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

7

Wydanie biuletynu o ostatnim 10leciu TME (100 sztuk x 10 zł)

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł
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8

Konferansier
Koszty ogółem:

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

7 850,00 zł

6 350,00 zł

1 500,00 zł

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

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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