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

Zarząd Powiatu Słupskiego

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

"Poznajmy swoje korzenie"

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-07-30

Data
zakończenia

2018-09-30

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: Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000061571
adres siedziby: Garncarska 4, 76-200 Słupsk, poczta: Słupsk
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: biuro@not.slupsk.pl, telefon: 59 8422538, numer faksu:
598422538, strona internetowa: www.not.slupsk.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Krystyna Popiel, adres e-mail: krystyna.popiel@onet.eu, telefon:
503100014, 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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Naczelna Organizacja Techniczna od 2004 r. współpracuje z organizacjami polonijnymi na Litwie: Polskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku w Wilnie, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich na Litwie i Zrzeszeniem Inżynierów
Budowlano -Sanitarnym działającymi na terenie Wilna, Nemenczyna i Solecznik. Wszystkie te organizacje w ramach
swoich działalności statutowych realizują między innymi zadanie podtrzymywania tradycji polskości na Litwie jako
mniejszość narodowa. We wrześniu 2018 roku nasi koledzy z zaprzyjaźnionych organizacji obchodzić będą Jubileusz XXXlecia powstania I Oddziału Stowarzyszenia Społeczno -Kulturalnego Polaków na Litwie im. Syrokomli. W związku z tym
chcielibyśmy zaprosić ich na Ziemię Słupską aby podzielili się z nami informacjami o staropolskich tradycjach oraz o
twórczości literackiej i artystycznej , którą w większości na co dzień się zajmują. Ostatnio z okazji wspomnianego wyżej
Jubileuszu inż. Jan Andrzejewski wydał książkę pt. "Polska Racja Stanu na Litwie" a prof.Ryszard Kuźmo rektor Polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie " Wilnianie bohaterami swojego życia", w której zawarte są artykuły i twórczość
poetycka członków tego uniwersytetu. Chcielibyśmy zapoznać społeczeństwo powiatu słupskiego z ich twórczością i
losami Polaków , którzy zdecydowali pozostać na Ziemi Swoich Ojców wbrew istniejącej w okresie powojennym
repatriacji. W trakcie spotkań zachęcimy uczestników do podejmowania działalności literackiej, która jest popularna
wśród Polaków mieszkających na Litwie.Twórczość ta nie tylko odkrywa talenty ale jest jednocześnie kronikarskim
zapisem współczesnej historii dzięki czemu odgrywa ogromną rolę dla przyszłych pokoleń.
W 2009 roku Starosta Powiatu Słupsk podpisał umowę o współpracy z Merem Nemenczyna. Od tego czasu realizuje się
wspólne zadania obydwu tych organów. Najaktywniejsza współpraca rozwija się w zakresie twórczości poetyckiej i
literackiej.Twórcy z Nemenczyna i Wileńszczyzny promowani są w wydawnictwach Starostwa Powiatowego na łamach
biuletynu i rokrocznie wydawanego Almanachu Poezji. Goście z Liwy uczestniczą w Kaziukach i Dożynkach Powiatowych
na Ziemi Słupskiej a grupy Słupszczan wyjeżdżają na Kaziuki i Dożynki Wileńszczyzny do Pikieliszek i Nemenczyna. Jedni i
drudzy zapoznają się z bogatą tradycją kulturalną i rozwojem gospodarczym tych regionów.
W ramach zadania publicznego przewidujemy przyjazd 5 osób:
1.Jan Andrzejewski Prezes Zrzeszenia Inżynierów Sanitarno- Budowlanych,Starosta Klubu Seniorów, członek
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie.
2.prof. Ryszard Kuźmo-Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
3.Łucja Dubicka -kierownik Zespłu "Tęcza" przy Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie
4.Helena Poszuk -Kronikarz Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie
5.Zbigniew Rutkowski- członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku - poeta.
Spotkania z gośćmi odbędą się w naszej siedzibie oraz :
-w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
-w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy
-w Zespole Szkół w Damnicy,
- w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
oraz
- z mieszkańcami Gminy Wiejskiej w Słupsku,
- z członkami Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku,
- z członkami Naczelnej Organizacji Technicznej,
- z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Odbędzie się też spotkanie w Starostwie Słupskim.
Na wszystkich spotkaniach przeprowadzimy promocję ich książek, przedstawimy twórczość uczestników spotkania oraz
przeprowadzimy dyskusję na temat szkolnictwa polskiego i podtrzymywania tradycji Polskości na Litwie. Podczas spotkań
nawiążemy także do Jubileuszu 100-lecia uzyskania niepodległości Polski, który jest szczególnie czczony przez Polaków
mieszkających na Litwie. Gościom pokażemy także nasze tradycje: zwiedzimy Muzeum w Słupsku, Muzeum Chleba w
Ustce oraz uczestniczyć będą w uroczystościach Święta ul.Marynarki Polskiej w Ustce podczas, którego na ulicy
zorganizowany zostanie mały targ uliczny oraz występy artystyczne (kameralne zespoły, lokalni artyści). Zadanie
"Poznajmy swoje korzenie" towarzyszyć będzie obchodom Jubileuszu 50-lecia NOT w Słupsku. W całości obchodów będą
uczestniczyć także osoby, które przyjadą z Wilna.
Cel realizacji zadania
Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego poprzez kultywowanie tradycji polskich i rozwijanie działalności współczesnych
twórców we współpracy z organizacjami polonijnymi działającymi na Litwie.
Miejsce realizacji zadania
Powiat Słupski - Gminy: Kobylnica, Damnica , Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Ustka, Słupsk
Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będzie młodzież szkolna oraz mieszkańcy Powiatu Słupskiego ok. 180 osób. (uczniowie szkół w
Kobylnicy, Damnicy,Ustki,Słupska i mieszkańcy Gminy Wiejskiej Słupsk oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i
Grodna , Naczelnej Organizacji Technicznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku -mieszkańcy Słupska i Powiatu Słupskiego).
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład rzeczowy, który będzie wykorzystywany do realizacji zadania:
komputer, kserokopiarka, rzutnik multimedialny, telefon, pomieszczenie biurowe 3 miesiące,
wkład osobowy
Przygotowanie spotkań w poszczególnych placówkach - 20 godz.
Przygotowanie prezentacji na temat współpracy NOT z organizacjami na Litwie- 20 godz.
Opracowanie wzorów listów gratulacyjnych , zaproszeń, plakatu - 20 godz.
Prace koordynatora związane z realizacją całości organizacji przedsięwzięcia - 70 godz.
Obsługa techniczna spotkań 2 osoby x 8 godzin = 16 godzin

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Odbędzie się 8 spotkań z przedstawicielami organizacji polskich na Litwie.
170 osób będzie uczestniczyło w spotkaniach z przedstawicielami organizacji polskich na Litwie
5 osób otrzyma medale pamiątkowe za współpracę miedzy organizacjami polskimi na Litwie a Naczelną Organizacją
Techniczną w Słupsku
20 egz. listów gratulacyjnych - podziękowań za współpracę w ramach działań organizowanych przez NOT we współpracy z
organizacjami na Litwie
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

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

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Noclegi 5 osób x 4 noclegi x 55,-zł

1 100,00 zł

1 100,00 zł

0,00 zł

2

wyżywienie 5 osób x 5 osobodni x
60,-zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

3

Honorarium gości z Litwy 5 osób x
200,-zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

4

Opracowanie wzorów listów
gratulacyjnych, zaproszeń, plakatu 20h x 20,00zł

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

5

Obsługa techniczna spotkań - 2 osoby
x 8h = 16h x 20,00zł

320,00 zł

0,00 zł

320,00 zł

6

Druk zaproszeń 50 szt x 2,-zł

100,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

7

papier A4 na listy gratulacyjne

26,00 zł

26,00 zł

0,00 zł

8

druk plakatów 10 x 12,00

120,00 zł

120,00 zł

0,00 zł

9

zakup pięciu medali pamiątkowych
dla uczestników zadania 5 szt. x 30,00
zł

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

10

Przygotowanie prezentacji o
współpracy NOT Słupsk z
organizacjami na Litwie 20 godz. x
20,-zł

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

11

Przygotowanie spotkań w
poszczególnych placówkach 20 godz x
20,-zł

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

12

prace księgowej przy rozliczeniu
zadania 8 godz x 20,-zł

160,00 zł

0,00 zł

160,00 zł
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13

Prace koordynatora związane z
realizacją całości organizacji zadania 70 godz. x 20,-zł

280,00 zł

0,00 zł

280,00 zł

14

koszty transportu na trasie GdańskSłupsk i na spotkania, koszty benzyny

400,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

15

Bilety wstępu do muzeum z
przewodnikiem

120,00 zł

120,00 zł

0,00 zł

6 476,00 zł

4 516,00 zł

1 960,00 zł

Koszty ogółem:
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 faktycznym;
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..............................

Załączniki:
1.

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – dotyczy tylko organizacji,
które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (złożony elektronicznie)

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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