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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i-Polityki 

Społecznej z dnia 14 kwitnia 2016 r. (poz. 570) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:  

Ofertę  należy wypeł nić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreś lić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową . Przykład: #4943~e="iniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

Gmina Miasto Mrągowo 

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 publicznegol) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

4. Tytuł  zadania publicznego 24. Festiwal Kultury Kresowej 

5. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia 

18.06.2018 12.09.2018 
 

Data 

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) 

 

      

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział  w Mrągowie 

 

 

Forma prawna — Stowarzyszenie 

KRS 0000 125315, 

NIP: 742 200 94 70 

REGON: 519 490 399 

   

adres do korespondencji: 11-700 Mrągowo, pl. Bolesława Prusa 8 

nazwa banku: BANK BGŻ  MRĄGOWO 

numer rachunku bankowego: 10 2030 0045 1110 0000 0249 7190 

 

      

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) 

Agnieszka Kozioł  89 743 34 70, info@ckit.mragowo.pl  

 

  

      

      

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  dł uższy niż  90 dni. 



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 

Uczestnikami Festiwalu będą  nie tylko członkowie zespołów, które przygotowując się  do przyjazdu do Mrągowa 

pogłębiają  wiedzę  o naszym kraju i jego kulturze, ale również  twórcy ludowego rękodzieła artystycznego, poeci, 

plastycy, przedstawiciele prasy polskiej dający świadectwo, że kultura kresowa to nie tylko pieśni i tańce ale także 

poezja, malarstwo, fotografia. Dla wielu z nich przyjazd do Mrągowa jest jedyną  okazją  do prezentacji własnej 

twórczości w Ojczyźnie, co tym samym daje im poczucie więzi i przynależności do kraju. Wielką  wartością  

kulturową  tego Festiwalu jest możliwość  zaprezentowania się  również  regionalnych zespołów z Państw z których 

pochodzą  nasi Rodacy. Wspólny pobyt w Mrągowie, próby i czas przygotowania Koncertu Galowego to wzajemne 

przenikanie się  kultur, to nauka siebie nawzajem, nauka tolerancji i szacunku dla różnorodności kultur. 

W tym miejscu warto zaznaczyć  że Festiwal Kultury Kresowej w znaczny sposób przyczynił  się  do rozwoju kultury 

polskiej na byłych Kresach. Dzięki niemu powstało wiele nowych zespołów pragnących krzewić  polską  kulturę  i 

mowę. Wyróżnieniem dla zespoł u jest uczestnictwo w Festiwalu, moż liwość  zaprezentowania swojego dorobku. 

Udział  w zespołach artystycznych to również  dla wielu osób, szczególnie dzieci, jedyna moż liwość  nauki języka 

polskiego. 

Od 6 sierpnia zorganizowany zostanie plener malarski  podczas którego przedstawiciele polonijnych ś rodowisk 

plastycznych z Litwy, Ukrainy i Białorusi będą  mieli moż liwość  wymiany doświadczeń, zaprezentowania własnej 

rtwórczości. Powstałe prace pod wspólną  nazwą  „Moja Niepodległość  - interpretacje artystyczne pojęć  takich jak 

patriotyzm, wolność, ojczyzna", zostaną  zaprezentowane podczas podsumowującego wernisażu w sobotę  11 

sierpnia. 

Od 6 sierpnia już  po raz czwarty dla przedstawicieli prasy polonijnej zorganizowane zostaną  spotkania 

dziennikarskie służące edukacji oraz integracji dziennikarzy z mrągowską  społecznością, dające możliwość  

zapoznania się  z historią  miasta i regionu, popularyzacji wspólnego dziedzictwa kulturowego. Celem warsztatów 

będzie wytworzenie odpowiedniej ilości materiałów prasowych, które będą  służyć  wzajemnej promocji. Z 

materiałów tych powstanie biuletyn Kres[k]ówka, który zostanie rozpowszechniony wśród dziennikarzy i gości z 

kraju i zagranicy na konferencji prasowej zorganizowanej w sobotę  11 sierpnia. 

Pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się  prezentacja kolejnego Tomiku Poezji Kresowej z najnowszą  twórczością  

naszych gości z Kresów oraz towarzyszące jej spotkanie okolicznościowe. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń  Festiwalu jest Wieczornica Kresowa — potwierdzona tradycją  wcześniejszych 

edycji Festiwalu. Podczas 24 Festiwalu chcemy zaprezentować  monodram w wykonaniu Elżbiety Lewak „Z domu 

niewoli" wg wspomnień  Beaty Obertyńskiej pt. „W domu niewoli" w reż.: Zbigniewa Chrzanowskiego. 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości zaprezentowana zostanie wystawa „Marszałkowi w hołdzie" 

członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB z Mińska, Grodna, Brześcia i Baranowicz. 

W ciągu trzech dni odbywać  się  będą  koncerty otwarte w centrum naszego miasta. Występom na scenie 
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towarzyszyć  będą  stałe spotkania z rękodzielnikami, malarzami. 

Podczas dwudniowych prób na scenie amfiteatru, zespoły polonijne współpracować  będą  z zawodową  ekipą  

telewizyjną, zdobywając nowe umiejętności, które wykorzystane będą  w ich późniejszej działalności artystycznej. 

W koncercie Galowym, odbywającym się  w Amfiteatrze nad jeziorem Czos uczestniczą  nie tylko mieszkańcy, ale 

również  turyści z kraju i coraz częściej z zagranicy. Dzięki relacjom telewizyjnej Dwójki oraz TVP Polonia przekaz 

telewizyjny dociera na prawie cały świat. 

W ostatni dzień  Festiwalu odbędzie się  tradycyjna msza święta z udziałem poetów i zespołów kresowych, ulicami 

miasta przejdzie wielobarwny, rozśpiewany, korowód, który poprowadzi wszystkich do Amfiteatru gdzie odbędzie 

się  bezpłatny koncert Zespołu Wojskowego. 

Grupa odbiorców zadania: 

Projekt skierowany jest zarówno do wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu jak i tłumnie przebywających w tym 

czasie turystów niezależnie od korzeni i wieku, Polaków i działaczy polonijnych zamieszkałych za granicą. 

Wykorzystanie wkładu osobowego: 

Przy realizacji zadania pracować  będą  członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

• Wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa na temat historii kraju, dawnych zwyczajów i tradycji, 

• Wzrost poziomu wiedzy na temat obecnej sytuacji Polaków zamieszka łych na kresach 

• Integracja dzieci i młodzieży, podniesienie poczucia własnej tożsamości i poszanowania korzeni rodzinnych. 

• Promocja Mrągowa i regionu warmińsko mazurskiego 

• Ożywianie i nawiązanie kontaktów i współpracy między środowiskami polskimi Litwy, Białorusi, Ukrainy a 

Polską . 
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Ki. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku więkstej liczby kosztów istnieje możliwość  dodania 

kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztów 

Koszt 
całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z 

wnioskowanej 
dotacji) 

(zł) 

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, 
środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 
rzeczowego ) 

(zł) 

I KOSZTY POŚREDNIE* 4 704.00 0,00 4 704,00 

I wynagrodzenie koordynatora projektu 3 704,00 0,00 3 704,00 

2 usługi ksiągowe i prawne 1 000,00 0,00 1 000.00 

II KOSZTY PROGRAMOWE 113 060,00 10 000,00 103 060,00 

1 Działanie 1. koszty zakwaterowania i wyżywienia 85 000,00 0,00 85 000,00 

1 
zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w tym warsztatów dziennikarskich i pleneru 

malarskiego 
85 000,00 0,00 85 000,00 

2 Działanie 2. plener malarski 4 800,00 0,00 4 800,00 

1 opielam pleneru 2 000,00 0.00 2 000,00 

2aterialy plastyczne dla uczestników pleneru 2 800,00 0,0(1 2 800,00 

3 18lb ziaianie 3. warsztaty dziennikarskie 3 500,00 0,00 3 500,00 

I opiekun 2 000,00 0,00 2 000,00 

2 skład komputerowy biuletynu 500,00 0,00 500,00 

3 druk biuletynu /800 sztuW 1 000,00 0.00 1 000,00 

4 Działanie 4. imprezy otwarte na terenie miasta 1 900,00 1 000,00 900,00 

I prowadzenie koncertów 900,00 0,00 900,00 

2 zabezpieczenie energetyczne I 000,00 I 000,00 0,00 

5 Działanie S. wieczornica kresowa 4 360,00 0,00 4 360,00 

1 honoraria autorskie 2 560,00 0,00 2 560,00 

2 nagłośnienie i oświetlenie 1 800.00 0.00 1 800.00 

6 Działanie 6. organizacja i realizacja Festiwalu 2 660,00 2 660,00 0,00 

1 
organizacja wystawi spotkań  literackich /zalcup niezbędnych materiałów, catering, 

kwiaty/ 
1 100.00 1 100,00 0,00 

2 almanach 300 szt /opracowanie graficzne, skład komputerowy, druki 1 560.00 1 560,00 0,00 

7 Działanie 7. promocja 10 840,00 6 340,00 4 500,00 

1 projekty graficzne materiałów reklamowych i promocyjnych 3 000,00 0,00 3 000,00 

2 reklama prasowa, radiowa, wizualna 5 340,00 5 340,00 0,00 

3 druk materiałów reklamowych i promocyjnych I 500,00 0,00 1 500,00 

4 materiały promocyjne, statuetki, certyfikaty, upominki, ... I 000,00 1 000,00 0,00 

*oszty ogółem 117 764,00 10 000,00 107 764,00 

[3))  Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczył  10 000 d. 
[41) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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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 pebier-aRie*/niepobiera nie* 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)*/zalep ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  
podatkowych; 

5) oferent*/ofercnci* składający niniejszą  ofertę  nie zalega 4  jqr/zalcga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społecz 

(podpis osoby u ważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń  woli w imieniu 
oferenta) 

Towmcir:; rK) m.u.4o1KÓW WILNA 
i 
0,1,..4PM w Ni.tago". le 

11-700 Wagowo, Pl. 8. Prusa 8 
»l. 089 741 35 26, NIP 7422009470 
PIE0 l!~ P01,94e 86 to20 >44a9f na20 8402 WAD ek2U: 

Data 25.05.2018r. 

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. 

• 
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