
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 Burmistrz Olesna

2. Rodzaj zadania publicznego1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

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

Fundacja Aktywnym Być
46-300 OLESNO
Marii Konopnickiej 11

Forma prawna: fundacja
KRS 0000865655

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

Krzysztof Musioł, 792203272, krismusiol@tlen.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Olesno kształtuje i wspiera rozwój kultury i aktywności społecznej
wśród mieszkańców Miasta i Gminy Olesno

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-03-19 Data

zakończenia 2023-04-28

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

Działanie polega na organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego podzas II Pucharu Ziemi Oleskiej 19
marca 2023 roku.
Miejscem realizacji zadania jest Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie.
Grupą docelową są dzieci,młodzież, dorośli i seniorzy z Miasta i Gminy Olesno oraz tancerze Klubu Sportowego
Tańca Towarzyskiego Róża Olesno.
Celem projektu jest wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz całych rodzin poprzez organizację
imprezy tanecznej rangi ogólnopolskiej, na którą mieszczańcy Miasta i Gminy Olesno będą mieli bezpłatny wstęp. Pomoże
to zwiększyć dostępność do kultury w tych trudnych finansowo czasach i mamy nadzieję zachęci ludzi do wyjścia z domu i
podziwiania a następnie może uczestniczenia na szerszą skalę w zajęciach oferowanych przez Miejski Dom Kultury w
Oleśnie.
Wymienione działania oraz spotkanie z kulturą oraz wyjście do ludzi mają szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju
psycho-fizycznego dzieci i młodzieży po
prawie dwóch latach trwania pandemii. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Popularyzacja kulturalnego i
aktywnego spędzania czasu
wolnego. Zachęcenie dzieci i
młodzież i dorosłych do udziału w
zajęciach z tańca towarzyskiego oraz
konkursach tanecznych.

Planujemy zachęcić do udziału w
turnieju ponad 150 osób, którzy
przydą i będą dopingowali tancerzy
podczas rywalizacji

lista obecności, fotorelacja

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

Fundacja Aktywnym Być została zarejestrowana w październiku 2020r.
W skład Zarządu Fundacji wchodzą zawodowi tancerze, instruktorzy i trenerzy II klasy sportowego tańca
towarzyskiego, członkowie Zarządu Okręgu Opolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
Medaliści Pucharu Świata, 4 para Mistrzostw Europy, 5 para Mistrzostw Świata, w okresie swojej ponad 25-cio letniej
kariery byli organizatorami ponad 15 Ogólnopolskich Turniejów Tańca Towarzyskiego, turniejów Grand Prix Polski
oraz Mistrzostw Polski w klasach C,B i A. Instruktorzy współpracujący z Domami Kultury w Oleśnie i Dobrzeniu
Wielkim.
Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów Kultury w roku 2020.
W ramach zadań zrealizowanych w otwartych konkursach ofer w 2020 roku zrealizowaliśmy już na terenie Miasta i Gminy
Olesno działanie pod tytułem "Olesno aktywnie świętuje 60-lecie Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego Róża Olesno

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł
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1 Sędziowie 11 000,00 zł

2 Oświetlenie i nagłośnienie 6 000,00 zł

3 Puchary 4 000,00 zł

4 Catering 1 400,00 zł

5 Dyplomy, plakaty i zaproszenia 1 000,00 zł

6 Materiały dekoracyjne 700,00 zł

7 Koszty wynajemu sali 1 500,00 zł

8 Muzyk DJ 1 300,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 26 900,00 zł 10 000,00 zł 16 900,00 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)* z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* 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: 2023-02-28 13:05:27

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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