CZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach,
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobłeranłex/niepobieranie”.
POUCZENIE co

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

!.

1. Organ administracji publicznej, do

którego adresowanajest oferta

Burmistrz Toszka

›

2. Rodzaj zadania publicznego”

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury

i

dziedzictwa

narodowego
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot
społeczności lokalnych
19) turystyka i krajoznawstwo

ll.

i

Dane oferenta(~tów)

Społeczno—Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000001895, Kod pocztowy: 47-400, Poczta: Racibórz,
Miejscowość: Racibórz, Ulica: Wczasowa, Numer posesji: 3, Województwo: śląskie, Powiat:
raciborski, Gmina: m. Racibórz, Strona www: https://www.dfkschIesien.pl/pl/, Adres e-mail:
biuro@dfkschlesien.pl, Numer telefonu: +48 32 415 51 18,
Nazwa: Towarzystwo

Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składa-nia, wyjaśnień dotyczących
ofertyvlnpl imięl itnazWisko,1numer
telefonu; adres poczty el—ektrohicznejll

Dorota Matheja

*

,

Adres e-mail: dfk.tost@onet.eu Telefon:

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
X

Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej

wniosek wygenerowano w Systemie witkac.pl , suma kontrolna: Sal7-fcaS—SIZ7
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Opis zadania
Rajd organizowany

jest po raz trzynasty. Uczestnicy podróżujący rowerami lub autobusem pod
opieką przewodnika odwiedzają interesujące obiekty o znaczeniu
historycznym w okolicy Toszka,
Tematem przewodnim będą tym razem czasy pruskie na Śląsku.
Na trasie znajdą się:
- teren po Królewskiej Hucie
Fryderyk w Strzybnicy;
dawna Fabryka Papieru Kolonia Fabryczna w Boruszowicach;
~ przytułek w
Tworogu;
- synagoga w Wielowsi;
—

-

i

cmentarz w Świbiu.

Przewodnik, którym po razjedenasty będzie ks. dr hab. Piotr Górecki przedstawi
historie
odwiedzanych obiektów, prezentującja na tle dziejów całego regionu.
Miejsce realizacji
Toszek, Strzybnica, Tworóg, Wielowieś, Świbie

_|

Udział istotnej liczby uczestników w

wydarzeniu propagującym lokalne
dziedzictwo kulturowe

ja:" zadania publicznego

nie_mniej niż 80 osób

Lista uczestników

Charakterystyka oferenta
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego wspiera
wszelką działalność
kulturalną mniejszości niemieckiej poprzez organizowanie różnego rodzaju
imprez kulturalnych,
przeglądów artystycznych, konkursów języka niemieckiego, wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży, wystaw oraz prowadzenie bibliotek, Towarzystwo wydaje również
czasopismo wjęzyku
niemieckim „Oberschlesische Stimme” oraz prowadzi polsko-niemieckie radio
internetowe
„Mittendrin".
Na poziomie lokalnym działa kilkadziesiąt kół, dwa nich ~
Toszek Kotulin funkcjonują w gminie
z
Toszek.
i

~

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Koło Toszek realizuje dzialanie zaplanowane w ofercie
po raz trzynasty, dysponuje również bogatym
doświadczeniem w inicjowaniu organizacji innych wydarzeń
propagujących lokalne dziedzictwo
i

kulturowe.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Nie przewiduje się wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego.
IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

'

Przewodnik
Wynajęcie autokaru
DWE”?

Wyżywienie uczestników
Opracowanie artykułu naukowego na
z obiektów
zabytkowych na terenie gminy Toszek

tematjednego

Dokumentacja fotograficzna
Wydruk informacji o obiektach
3700,0

V.

1700,0

2000,0

Oświadczenia

Oświadczam(y), że'

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(—to'w);
pobieranie świadczeń pieniężnych bedzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego,
oferent*/ofererrci* składający niniejszą ofertę nie zalega( ją )*/zalega(—ją-)* z opłacaniem
należności z tytulu zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenti* składający niniejszą ofertę nie zalegal-jąlił/zalegaf-ją'F z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/frmą
,

.

.

.

;

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym ifaktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
ochronie
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z
przepisarrjljo
danych osobowych.
j:
i

2
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(podpis osoby
.
upowazmone;
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
.
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” Rodzaj zadania
zawiera się w zakresie zadań określonych
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r.
o działalności pożytku publicznego
io
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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Potwierdzenie złożenia oferty
Konkurs:
Urząd:

Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia wersji
elektronicznej:
Nazwa składającego:

V.

"Małe granty"

-

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury

narodowego w roku 2020

i

dziedzictwa

Gmina Toszek
Referat Organizacyjny
Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej
198910
„

5a17—fcaS-5127
2020—02—05

22:46:15

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego

Oświadczenia

Oświadczam(y), że:
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane
wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(~tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się
odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent*/oferenc'r& składający niniejszą
ofertę nie zalegai—ją)*/załega(eją—)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferen'c”'"/o*iere1~r—cFk
składający niniejszą ofertę nie zaiega(—ją)*/zalegaw(—-—ją)*
z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne;
dane zawarte w części !! niniejszej
oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem
Sądowym*/ifmą
wszystkie informacje podane w ofercie oraz
załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem
ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
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.
i
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(podpis osoby
upoważnionej
[ub podpisy osób
upoważnionych
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