
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 Gmina Krapkowice

2. Rodzaj zadania publicznego1) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic
47-303 Krapkowice
3 Maja 17

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000183504

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Jolanta Myśluk tel. 601065322 adres email:
jolanta.mysluk@gmail.com, 601065322, jolanta.mysluk@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Śląskie opowieści" z promocją w świat

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-09-30 Data

zakończenia 2022-11-30

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

W dniach 4.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. w Krapkowicach odbędą się uroczyste obchody Miesiąca Seniora. Z tej okazji
zostaną zorganizowane spotkania, koncerty i wydarzenia kulturalno - czytelnicze z mieszkańcami gminy Krapkowice. 
Uroczystości zorganizowane zostaną we współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Krapkowicach,
Krapkowickim Domem Kultury oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 
W związku z organizacją spotkań literackich nastąpi wydrukowanie 100 egzemplarzy publikacji Śląskie opowieści", które
zostaną wykorzystane podczas spotkań z seniorami w gminnych bibliotekach. 
Książka "Śląskie opowieści" cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Krapkowic, w związku z czym
pojawiła się konieczność ponownego wydruku publikacji dla kolejnej grupy odbiorców.
Książki "Śląskie opowieści"  zostaną wręczone przez Burmistrza Krapkowic organizacjom pozarządowym pracującym na
rzecz seniorów: emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych:
- Uniwersytet III Wieku,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oddział w Krapkowicach,
- Stowarzyszenie Twórców i Artystów 'Pasja",
- Krapkowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Turystyczne w Krapkowicach,
- Dom Dziennego pobytu w Krapkowicach,
- Klub Seniora w Kórnicy,
- Klub Seniora w Dąbrówce Górnej.

W dniu 4 października 2022 r. nastąpi uroczyste wręczenie seniorom w Krapkowickim Domu Kultury symbolicznego klucza
do bram miasta. W części artystycznej zaplanowano występ krapkowickiej orkiestry. 
W październiku 2022 r. w ramach  obchodów Miesiąca Seniora odbędzie się wyjazdowe spotkanie dla seniorów z gminy
Krapkowice do partnerskiego miasta Lipva Lazne w Czechach, podczas którego nastąpi promocja książki "Śląskie
opowieści". 

W dniu 12 października 2022 r. w partnerskim mieście Camas w USA odbędzie się spotkanie autorskie Lloyda Halversona
z mieszkańcami Camas połączone z promocją książki "Śląskie opowieści" . 
W tym celu z Krapkowic do Camas zostanie przesłanych 60 egzemplarzy książki "Śląskie opowieści" . Jednocześnie w tym
czasie w Miejskiej Bibliotece w Camas odbędzie się prezentacja obrazów Ulrike Halverson, 
które zostały opublikowane w książce Lloyda Halversona, Obrazy ukazują piękne zabytki śląskiej ziemi oraz widoki śląskich
miejscowości. Spotkanie w Camas w USA to wynik wieloletniej współpracy miast partnerskich  Krapkowic i Camas USA. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Uroczyste rozpoczecie obchodów
Miesiąca Seniora w gminie
Krapkowice - w Krapkowickim Domu
Kultury

Udział 80 osób mieszkańców gminy
Krapkowice

Relacja na stronie internetowej
Krapkowic

Wydanie książki "Śląskie opowieści" 100 egzemplarzy książki Protokół otrzymania 100 egzemplarzy

Spotkanie z autorem książki "Śląskie
opowieści" w bibliotece w Camas
USA

Udział 50 osób - mieszkańców
miasta partnerskiego Camas USA

Relacja na stronach internetowych
miasta Camas USA
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Organizacja wyjazdowego spotkania
do partnerskiego miasta Lipova
Lazne w Czechach

30 uczestników wyjazdu Relacja na stronie internetowej
Krapkowic

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

1. W lipcu 2017 r. Krapkowice odwiedziła 10-osobowa delegacja strażaków i ratowników z miasta partnerskiego Wissen w
Niemczech. W czasie wizyty odbyła się msza polowa z udziałem mieszkańców Krapkowic i zaproszonych gości.
Zorganizowano konferencję wspomnieniową o powodzi z 1997 r. oraz wystawę zdjęć upamiętniających wydarzenia w 1997
r. Odbyły się wycieczki krajoznawcze związane tematycznie z Odrą.Odbiorcami tego zadania byli mieszkańcy Krapkowic,
w szczególności osoby, którym ratownicy udzielili
pomocy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Krapkowice, reprezentanci
miasta partnerskiego Wissen, osoby, które uczestniczyły w usuwaniu skutków powodzi.
2. W dniach 2-3 lipca 2018 r. zorganizowano warsztaty językowe w zamku w Mosznej z udziałem nauczycieli z miast
partnerskich Krapkowice - Morawica - Zabierzów. Zajęcia w języku angielskim prowadzili nauczyciele z partnerskiego
miasta Camas w USA. W programie warsztatów przewidziano zajęcia z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego
oraz prezentację nowoczesnych metod nauczania.
3. W dniach 11 i 12 maja 2019 r. partnerskie miasto Wissen obchodziło jubileusz 50 – lecia współpracy partnerskiej z
francuskim miastem Chagny. Na obchody tego jubileuszu zaproszono także delegację z Krapkowic ze wskazaniem, by w
delegacji znalazł się także chór krapkowicki. Współpraca chóru krapkowickiego z chórami z miasta Wissen datuje się od
roku 2002, kiedy odbyła się pierwsza wizyta krapkowickiego chóru w Wissen. Kolejnym etapem współpracy były dwie
wizyty chóru z Wissen w Krapkowicach w latach późniejszych oraz kolejna wizyta chóru krapkowickiego w Wissen. W
trakcie wizyt chóry organizowały wspólne występy dla mieszkańców miast gospodarzy. Współpraca taka to znakomita
promocja miasta jak i wspaniały asumpt do bezpośrednich kontaktów członków poszczególnych chórów.
4. W czerwcu 2019 roku delegacja amerykańska z partnerskiego miasta Camas odwiedziła miasta partnerskie powiązane
od lat wspólną organizacją młodzieżowych obozów języka angielskiego tj. Morawicę, Zabierzów i Krapkowice. Strona
amerykańska zapewnia od lat nieodpłatnie ( w wolontariacie ) kadrę nauczycielską na obozach językowych
organizowanych dla uczniów z gmin: Morawica, Zabierzów, Krapkowice. Wizyta partnerska realizowana jest w ramach
wymiany doświadczeń przedstawicieli lokalnych samorządów. W czasie wizyty w Krapkowicach odbyły się spotkania
przedstawicieli samorządów lokalnych Camas USA i Krapkowic. 

5 osób wolontariuszy świadczących pracę społecznie - zaangażowanych w przygotowanie i organizację pobytu delegacji z
miast partnerskich . Wolontariusze posiadają umiejętności organizacyjne, posługują się językami obcymi.
Do obowiązków wolontariuszy należy: opracowanie dokumentacji merytorycznej i finansowej, rozliczenie projektu,
organizacja spotkań i atrakcji turystycznych, opieka nad uczestnikami wyjazdu do Czech.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Koszt wydrukowania książki 'Śląskie opowieści" 6 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta(-tów);
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności

pożytku publicznego;
3. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7. w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Data: 2022-09-19 16:47:13

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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