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Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia wersji
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Potwierdzenie złożenia oferty
Nabór ofert w trybie art. 19a w roku 2019
Gmina Toszek
Referat Organizacyjny
Wieczór bajek
141090

35d7-1207-195f
2019-02-18 20:03:02
TowarzystwoSpołeczno-KulturalneNiemców Województwa Śląskiego

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemypobieranić/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
oferent*/ołere1'rci*składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/załega'tją-)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferencł* składający niniejszą ofertę nie zalegaGą)*/ta+ega(ją~)* z opłacaniem należności
bezpieczeniespołeczne.
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
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TOWARZYSTNQ SPGŁECZNO-KHUURAUĘNŚENCCW

Wogewodztwa Śląskiego
(DEUTSCHER FREUNDSCHAFTSKREIS. DFK)

47-400 Ramoorz, ul. Wczasowa 3
Nip: 639-TG-39-907 tel./Łaz: 32 415 51 18

Wim'emumma)

Data..:l.9.—..Qś.ł....:1.olil

Załączniki:
1.

Potwierdzona za zgodność

z

oryginałem kopia aktualnego wyciągu

z

innego rejestru lub ewidencji (fakultatywny

niezłożony)

wniosek wygenerowano w systemie witkacpl

,

suma kontrolna: 35d7-1207-195f

—

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 odpowiedż, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobłeranie*/niepobieranie*".

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego

Gmina Toszek

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 publicznego”

5) działalność na rzecz mniejszości

adresowana jest oferta

narodowych i etnicznych oraz języka

regionalnego

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
młodzieży

4. Tytuł zadania publicznego

Wieczór bajek

5. Termin realizacji zadania publicznego”

Data
.
rozpoczęcia

2019-03-14

Data
.
,
zakonczenia

i

2019-05-15

ll. Dane oferenta(-tówj
1. Nazwa oferental-tów), forma prawna, numer KrajowegoRejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedzibyoraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: TowarzystwoSpołeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000001895
adres siedziby: Wczasowa 3, 47-400 Racibórz, poczta: Racibórz
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym

dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczącychoferty

(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Ill.

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: biuro@dfkschlesien.pl,telefon: 32 415 51 18, numer faksu:
32 415 51 18, strona internetowa: www.dfkschlesien.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczącychoferty
Dorota Matheja, adres e-mail: dfk.tost@onet.eu, telefon: 606155590

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególnościcelu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Wieczór bajek to już tradycyjna impreza organizowana corocznie przez toszeckie koło Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców Województwa Śląskiego dla dzieci w wieku 6-11 lat zaangażowanychw różne formy działalności
organizacji (zespól wokalny, nabożeństwa niemieckojęzyczne, kursy sobotnie) oraz w kształcenie bilingualne. Podczas
trwającego ok. 3 godzin wydarzenia uczestnicy poznają bajki prezentowane po niemiecku, polsku i śląsku. Szczególną
atrakcją będzie dwujęzyczna (polsko-niemiecka) bajka współczesna przeczytana przez jej autora. Kolejne bajki
zaprezentują lektorzy, którymi są znani dzieciom mieszkańcy Toszka i okolicznych miejscowości. W programie znajdą się
także quizy dla dzieci, uroczyste podziękowaniedla lektorów i poczęstunek dla uczestników.
Cel realizacji zadania
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych najmłodszych mieszkańcówToszka.

wniosek wygenerowano w systemie witkacpl , suma kontrolna: 35d7—1207—195f

Miejsce realizacji zadania
Toszek

Grupa odbiorców zadania
Dzieci w wieku 6-11 lat zaangażowanew różne formy działalności toszeckiego koła Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego
Niemców Województwa Śląskiego oraz ksztalcenie bilingualne.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nie przewiduje się wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego.

Z.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Grupa ok. 50 dzieci weźmie udzial w wydarzeniu nawiązującym do Wielokulturowego i wielojęzycznego dziedzictwa
lokalnej społeczności. Rezultatem będzie wzmocnienie poczucia tożsamości,kształtowanie postaw otwartości na różne
wpływy kulturowe, integracja środowiska,a także dalsze przełamywaniebarier między większością a mniejszością.
Zakłada się, że osiągnięte rezultaty będą trwałe.
IV. Szacunkowa kalkulacjakosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej
liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

1

Autorska prezentacja bajki w wersji
dwujęzycznej

Koszt

Nagrody dla zwycięzców quizu

autowityhl)

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

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

i

2

drobne upominki dla wszystkich
uczestników

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

3

Upominki dla lektorów

100,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

4

Poczęstunek dla uczestników

400,00 zł

300,00 zł

100,00 zł

Koszty ogółem:

1 100,00 zł

1

000,00 zł

100,00 zł

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemypobieraniś/niepobieranie'świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacjesą zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
oferent*/ofefenci* składający niniejszą ofertę nie zalegalją)'lzałegałją-j'L z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/załegafją-)*
bezpiec enie społeczne.
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Załączniki:
1.

Potwierdzona za zgodność

z

oryginałem kopia aktualnego wyciągu

z

innego rejestru lub ewidencji (fakultatywny-

niezłoźony)

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie.
” Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
” Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOOZł.
'” W
przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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