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Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi 

Kozielskiej" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego 

o charakterze regionalnym realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dż. U. z 2016 r. poz. 239 z ·późn. zm.) Stowarzyszenie 

~ Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

złożył ofertę na realizację zadania o charakterze regionalnym określonym wart. 4 ust. 1 ww. 

ustawy z zakresu turystyki i krajoznawstwa polegającego na organizacji rejsu pod nazwą: 

Zabytki Ziemi Kozielskiej - spojrzenie z Odry. 
. . 

Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 tj. ~ wysokość 

dofinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł i termin jego realizacji nie będzie 

dłuższy niż 90 dni. 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy przedmiotowa o~erta podlega zamieszczeniu na okres 

7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle oraz na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z art. 19a ust. 4, każdy 

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej 

~ na adres: Urząd Miasta . Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Pi:J;amowicza 32, 47-200 

Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres: ngo@kedzierzynkozle.pl 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu 

Uniwersytet Trzeci~go Wieku "Ziemi Kozielskiej" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 

przyznając dotację w wysokości 4.242,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czter?zieści 

dwa złote zero' groszy). Jednocześnie wzywam do wskazania numeru konta bankowego, na 

które zostanie przękazana przedmiotowa dotacja. 

sporzqdził: Michał Kuś 
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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.: IIPobieranie* jniepobieranie*" oznacza, że należy skreś l ić 

niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład : 

IIPobieranie* jniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 

do którego adresowana jest 
oferta 

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) 
Aktywizacja osób starszych, poprawa ich życia poprzez 
działalność edukacyjną, kulturalną i sportową 

4. Tytuł zadania publicznego "Zabytki ziemi kozielskiej - spojrzenie z Odry" 

5. Termin realizacji zadania 
Data 20.10.2016 Data 20.10.2016 
rozpoczęc zakończe 

publiczneg02
) 

ia nia 

II. Dane oferenta ~ 

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) 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej", ul. Skarbowa 1047-200 
Kedzierzyn-Koźle, numer KRS 0000532917 

2. Inne dodatkowe dane sutw.zk@gmail.com 
kontaktowe, w tym dane o~ób tel. 885 046 555 
upoważnionych do składania www.ziemiakozielska.pl 
wyjaśnień dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty Teresa Bqczkowska - wiceprezes ds organizacyjnych 
elektronicznej, numer faksu, tel 886 899 316 

adres strony internetowej) Helena Potęga - wiceprezes ds finansowych 
tel. 501 402 467 

l ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2) Term in rea lizacj i zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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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 

UTW "Ziemi Kozielskiej" w celu aktywizacji kulturalnej seniorów z terenu Kędzierzyna-Koźla zarejestrowanych w 

UTW planuje zorganizować wycieczkę krajoznawczo-turystyczną rejs statkiem po Odrze pt. " Zabytki ziemi 

kozielskiej - spojrzenie z Odry". Przewidywany jest czterogodzinny rejs statkiem DAMEN ze Stoczni Rogi, L 

przewodnikiem, poznanie ze strony Odry, spichlerzu, portu i innych atrakcji przyrodniczych . Położony będzie duży 

nacisk na historię obiektów i otoczenia, a także brzegów Odry. Prelekcja zostanie przeprowadzona na statku. 

Przewiduje się także zwiedzanie statku i poczęstunek. Zaangażowane w projekt będą 4 osoby, członkow ie UTW. 

Przygotowanie w zakresie informacji wśród studentów, zaproszeń, harmonogramu spotkania, a także kosztów 

podróży do przystani. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rejs statkiem po Odrze pozwoli na aktywizację i integrację osób starszych i samotnych oraz na poznanie 

zabytków ziemi kozielskiej, Udział w wycieczce pozwoli na przypomnienie i poznanie historii naszego miasta, 

przede wszystkim nowych zabytków i bezpośredniego kontaktu z naturą i przyrodą. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

Lp. 

1 
Rejs statkiem po Odrze 2592,00 

Organizacja ogniska na zakończenie rejsu ( pieczenie 1650.00 
2 

kiełbasek, ziemniaków itp.) 

3 
Koordynacja organizacji spływu 450,00 

Koszty ogółem: 
4697,00 

Oświadczam(-y), że: 

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł. 
4 ) W przypadku wsparcia rea lizacji zadania publicznego. 

do poniesienia do poniesienia 
z wnioskowanej ze środków 

dotacji3
) finansowych 

(zł) własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4

) 

(zł) 

2592,00 

1650,00 

450,00 

4242,00 450,00 
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie 

działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy poDiera-nfe-'l' jniepobieranie* świadczeń 

pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 

stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oferene-j-lł' składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*lzalega (-ją)* z 

opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
5) oferent*joferenci'" składający niniejszą ofertę nie zalega ( -ją)~ (-ją)* z 

opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

WICEPR ZES 

k 9r&~ zac) i .. \~;\fl'F' 'R~E ES SUTW 
SUTW.~.~.f?~l ?~I~I.~( ................ ~ ...... _ . . ..... . 

Teresa ws ........................ -F_ \Ji~./Ut. E ' ga 

............ X ................................................... . 
(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

STOWARZYSZENIE 
Jniwersytet Trzeciego Wieku 

"Ziemi Kozielskiej" 
ul. Skarbowa 10 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
NIP 7492092074 REGON 360148063 

,29 02. olO,! P V Data ....... : ............................................... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -
potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 


