
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 Zarząd Województwa Dolnośląskiego

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

Towarzystwo Miłośników Krosnowic
57-362 Krosnowice
205
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000163664

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

Franciszek Piszczek 509947117 Krosnowice 90
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Saga Rodu Reimannów, XXI Festiwal im. I. Reimanna

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-07-11 Data

zakończenia 2022-09-30

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

Wieloletnie działania wokół twórczości Ignazego Reimanna przynoszą wciąż nowe duchowe i materialne owoce. Są to
prace konkursowe z Roku Reimanna. Ich bogactwo inspiruje do kolejnych pomysłów. Młodzieży szkół średnich o profilach
artystycznych zDolnego Śląska proponujemy konkurs, w którym uczestnicy stworzą scenariusz widowiska słowno -
muzycznego opowiadającego o rodzinie Reimanna. Realizacja konkursu przyniesie nowe owoce - utwory sceniczne o
rodzinie kompozytora. To szansa na pomnażanie dorobku kulturalnego Ziemi Kłodzkiej i regionu. Konkurs plastyczny -
Saga Rodu Reimannów - na wykonanie drzewa genealogicznego z uwzględnieniem ilustracji miejsc urodzenia i życia
rodziny kompozytora w kontekście zmiany granic w ówczesnej Europie. Zwieńczeniem działań artystycznych projektu
będzie koncert XXI Festiwalu im. I. Reimanna. Do udziału w koncercie zaprosimy zespoły i RODZINY ŚPIEWAJĄCE - jak
w roku 2021. To ciekawe doświadczenie pokazało, że takich rodzin jest więcej, choć wówczas zabrakło odwagi. Celem
naszych działań jest zainteresowanie postacią wybitnego śląskiego kompozytora, kształtowanie więzi z miejscem o
ciekawej przeszłości, poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, promowanie talentów, poznawanie pięknej poezji,
promocja Krosnowic, Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. 
Miejsce realizacji - KROSNOWICE, kościół partafialny, sala Podhalanka, siedziba TMK
Środki z dotacji zostaną wykorzystane na miejscu, co pozwala uczestniczyć we wszystkich działaniach osobom ze
szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, bez konieczności przemieszczania się na znaczne odległości, co
powoduje znaczne utrudnienia. 
Koncert będzie transmitowany na Facebook, a wystawy w formie wirtualnej na www.krosnowice.pl oraz wykonanie 
nagrania na pendrive. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

nagrodzone prace konkursu
plastycznego

prace plastyczne - drzewo
genealogiczne 5 szt pocztówki, dokumentacja finansowa

koncert festiwalowy z transmisją
internetową jeden koncert

dokumentacja finansowa, nagranie
koncertu, umieszczenie fragmentów
koncertu na You Tube

poezja przewidujemy udział około 40 poetów protokół jury, lista nagród, nagrania z
realizacji

nagrodzone prace konkursowe
3 nagrodzone scenariusze na
inscenizacje "Saga Rodu
Reimannów"

protokół jury, lista nagród

pocztówki

600 szt pocztówek obrazujących
przebieg festiwalu [2x 300], 900
pocztówek z nagrodzonymi pracami
konkursu plastycznego - drzewo
genealogiczne [3 x 300 ]

pocztówki, dokumentacja finansowa

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

Realizowaliśmy liczne projekty ze środków Unii Europejskiej. Działalność naszego stowarzyszenia została nagrodzona na
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szczeblu gminy, starostwa i województwa. Festiwal przygotowywany jest przez wolontariuszy, popularyzuje tradycje
muzyczne Dolnego Śląska. W organizację angażują się różne pokolenia, zarówno młodsi jak i członkowie bardziej
doświadczeni. Wśród organizatorów są m.in. emerytowani i czynni nauczyciele, osoby posiadające wykształcenie na
poziomie uniwersyteckim, mający za sobą doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, rozmaite szkolenia w zakresie
działalności w sektorze ngo, bogate doświadczenie w organizowaniu konkursów, wystaw, konferencji. W 2020  i 2021 roku
zrealizowaliśmy projekty współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w wyniku których przeprowadziliśmy koncerty  w
ramach XX i XXI  Festiwalu im. I. Reimanna, kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Złotą Nutę I.
Reimanna", wystawiliśmy pomnik kompozytorowi, wydaliśmy piękny medal jubileuszowy, wydali płyty z koncertu i
publikacje. W wydarzeniach festiwalowych wielokrotnie uczestniczyła praprawnuczka I. Reimanna pani Christel Kaven, a
ostatnio razem ze swoją bratanicą Julią Kaven-Handtke. Wszystkie projekty zostały terminowo i rzetelnie rozliczone.
Wnosimy wkład finansowy na pokrycie kosztów merytorycznych i administracyjnych. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Konkurs plastyczny nagrody 1 200,00 zł

2 Festiwal 9 000,00 zł

3 konkurs poetycki 1 200,00 zł

4 Konkurs na scenariusz 1 500,00 zł

5 Pocztówki 1 200,00 zł

6 kolacja dla uczestników 2 100,00 zł

7 materiały promocyjne 1 850,00 zł

8 obsługa księgowa 1 200,00 zł

9 nagranie koncertu 1 200,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 20 450,00 zł 10 000,00 zł 10 450,00 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

..................................

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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