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

Nasz Dom Mazury - konkursy literackie i plastyczne

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-04-20

Data
zakończenia

2018-06-06

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@op.pl, 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
Niniejszy projekt zakłada organizację szeregu konkursów z obszaru kultury i sztuki: plastycznych i literackich. Tematyka
konkursów jest zawsze związana z Ełkiem i regionem co pozwala na wzrost poczucia przynależności i identyfikacji
mieszkańców miasta ze swoją lokalną przestrzenią. Konkursy skierowane są do młodzieży szkolnej na wszystkich
szczeblach nauki oraz do osób dorosłych. Organizacja konkursów przyczynia się do popularyzowania zaangażowania
społecznego, do nagłośnienia wydarzenia Wyborów i krzewienia wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw społecznych,
a także do poszerzania swoich pasji związanych z kulturą, do dzielenia się swoimi talentami artystycznymi. Najlepsze prace
są co roku wystawiane w holu Ełckiego Centrum Kultury oraz w siedzibie Towarzystwa.
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Cel realizacji zadania
Celem głównym realizacji zadania jest kształtowanie uczuć patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców
Ełku poprzez organizację konkursów: poetyckiego i plastycznego dotyczących naszego miasta i regionu pod tegorocznym
tytułem "Nasz Dom Mazury".
Cele szczegółowe:
- wzrost ilości wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście Ełk
- promowanie postaw społecznych, aktywności, zaangażowania, pokazywanie dobrych praktyk w tym zakresie
- rozwijanie pasji artystycznych mieszkańców Ełku
- promocja naszego miasta
Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacja zadania jest Ełk.
Grupa odbiorców zadania
Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców Ełku. Przewidujemy, że w projekcie
weźmie udział około 100 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W projekcie weźmie udział 3 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, ocena prac konkursowych itd.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
1. Poszerzenie oferty kulturalnej miasta.
2. Organizacja i przeprowadzenie 2 konkursów wśród dzieci,młodzieży i dorosłych (plastyczny, poetycki).
3. Udział około 100 osób w konkursach: plastycznym i poetyckim.
3. Zainteresowanie szerszego grona mieszkańców naszego miasta wydarzeniami kulturalnymi.
4. Wzbudzenie lokalnego patriotyzmu w uczestnikach konkursów i odbiorcach ich prac.
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

Nagrody dla biorących udział w
konkursach (100 osób x 40 zł)

4 000,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

2

Dyplomy (100 osób x 8 zł)

800,00 zł

800,00 zł

0,00 zł

3

Koszty organizacji konkursów (m. in.
znaczki, koperty)

250,00 zł

250,00 zł

0,00 zł

4

Wolontariusze do realizacji zadania
(30 h x 15 zl/h)

450,00 zł

0,00 zł

450,00 zł

5

plakaty - 10 sztuk

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

5 700,00 zł

5 250,00 zł

450,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)

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;
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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..............................

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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