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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.: „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 Opolskiego

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

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pozytku Publicznego
46-034 Pokój
Sienkiewicza 8

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000251565

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

Lista reprezentantów zgdonie z Wpis do KRS: 0000251565:
Zając Sylwia

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Sylwia Zając, 774693080, pokojopp.ngo@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Koncert "W Pokoju o pokoju"

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-02-15 Data

zakończenia 2023-03-31

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

Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie miejscowość Pokój, znajdująca się w gminie Pokój, powiatu
namysłowskiego, województwa opolskiego.

W ramach  planowanego zadania zakłada się  organizację koncertu pokoju, który odbędzie się,  w Kościele Katolickim pw.
Krzyża Świętego w Pokoju.

Podczas imprezy usłyszeć będzie można muzykę inspirowaną utworami związanymi z pokojem na świecie m.in: mszę
M.Kilara "Missa Propace" wykonaną przez profesjonalny chór.  Motywem przewodnim koncertu będzie "modlitwa" o pokój
na Ukrainie. Koncert jest formą wsparcia dla Ukrainy, wyrazem chęci integracji z uchodźcami, a także związany jest z
chęcią  okazania wdzięczności dla osób wspierających od początku wojny naród ukraiński.

Organizacja koncertu ma na celu wyrażenie solidarności z Ukrainą, zaznaczenie przyjaźni polsko-ukraińskiej,
podkreślenie, że mimo trudności, jakich odbywa kraje doświadczyły przez wiele wieków, jesteśmy zjednoczeni. W tych
trudnych  cza sach chce my wnieść  w życie mi łość i ra dość. Chcemy roz prze strze niać do bro i po kój oraz pokazać, że walka
ze złem ma różne oblicza.  Chcemy wyrazić, iż po kój oznacza także spo ty kanie się kultur oraz ludzi w sza cun ku i mi ło ści.
Planowanym wydarzeniem chcemy wyrazić brak zgody na wojnę mię dzy ludź mi i mię dzy na ro da mi.

Grupą docelową są mieszkańcy województwa opolskiego  ze wszystkich grup wiekowych oraz społecznych, w tym także z
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dotkniętych ubóstwem, ponieważ udział w imprezie będzie bezpłatny.
Koncert dedykowany jest także uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym nasz region. W wydarzeniu wezmą również udział
zaproszeni goście: Biskupi, kapłani, konsulowie, przedstawiciele Samorządu Województwa Opolskiego  i inni.

Zadanie jest komplementarne z bieżącą działalnością organizacji polegającej na działalności charytatywnej na rzecz osób
z obszarów wiejskich, współpracy, działalności na rzecz osób z różnych grup społecznych i etnicznych, podnoszeniu
poziomu życia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez organizowane wydarzenia.

Zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych Województwa, zgodnie z  zakresem wskazanym w ustawie o samorządzie
województwa, skierowana jest do mieszkańców Opolszczyzny (wskazana grupa docelowa).

Realizacja zaplanowanego koncertu zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi. Zamierzamy zamieścić informacje w
Internecie; strona Internetowa Gminy Pokój, media społecznościowe, plakaty promujące wydarzenie zostaną przesłane do
wybranych instytucji publicznych z obszaru województwa opolskiego, w celu wsparcia promocji wydarzenia. Ponadto
zamierzamy także rozwiesić plakaty promujące wydarzenie, rozesłać zaproszenia oraz postarać się o patronaty medialne. 
Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie miejscowość Pokój, znajdująca się w gminie Pokój, powiatu
namysłowskiego, województwa opolskiego.

W ramach  planowanego zadania zakłada się  organizację koncertu pokoju, który odbędzie się,  w Kościele Katolickim pw.
Krzyża Świętego w Pokoju.

Podczas imprezy usłyszeć będzie można muzykę inspirowaną utworami związanymi z pokojem na świecie m.in: mszę
M.Kilara "Missa Propace" wykonaną przez profesjonalny chór.  Motywem przewodnim koncertu będzie "modlitwa" o pokój
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na Ukrainie. Koncert jest formą wsparcia dla Ukrainy, wyrazem chęci integracji z uchodźcami, a także związany jest z
chęcią  okazania wdzięczności dla osób wspierających od początku wojny naród ukraiński.

Organizacja koncertu ma na celu wyrażenie solidarności z Ukrainą, zaznaczenie przyjaźni polsko-ukraińskiej,
podkreślenie, że mimo trudności, jakich odbywa kraje doświadczyły przez wiele wieków, jesteśmy zjednoczeni. W tych
trudnych  cza sach chce my wnieść  w życie mi łość i ra dość. Chcemy roz prze strze niać do bro i po kój oraz pokazać, że walka
ze złem ma różne oblicza.  Chcemy wyrazić, iż po kój oznacza także spo ty kanie się kultur oraz ludzi w sza cun ku i mi ło ści.
Planowanym wydarzeniem chcemy wyrazić brak zgody na wojnę mię dzy ludź mi i mię dzy na ro da mi.

Grupą docelową są mieszkańcy województwa opolskiego  ze wszystkich grup wiekowych oraz społecznych, w tym także z
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dotkniętych ubóstwem, ponieważ udział w imprezie będzie bezpłatny.
Koncert dedykowany jest także uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym nasz region. W wydarzeniu wezmą również udział
zaproszeni goście: Biskupi, kapłani, konsulowie, przedstawiciele Samorządu Województwa Opolskiego  i inni.

Zadanie jest komplementarne z bieżącą działalnością organizacji polegającej na działalności charytatywnej na rzecz osób
z obszarów wiejskich, współpracy, działalności na rzecz osób z różnych grup społecznych i etnicznych, podnoszeniu
poziomu życia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez organizowane wydarzenia.

Zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych Województwa, zgodnie z  zakresem wskazanym w ustawie o samorządzie
województwa, skierowana jest do mieszkańców Opolszczyzny (wskazana grupa docelowa).

Realizacja zaplanowanego koncertu zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi. Zamierzamy zamieścić informacje w
Internecie; strona Internetowa Gminy Pokój, media społecznościowe, plakaty promujące wydarzenie zostaną przesłane do
wybranych instytucji publicznych z obszaru województwa opolskiego, w celu wsparcia promocji wydarzenia. Ponadto
zamierzamy także rozwiesić plakaty promujące wydarzenie, rozesłać zaproszenia oraz postarać się o patronaty medialne.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Organizacja koncertu 1 sztuka zdjęcia

Zaangażowanie wolontariuszy 5 osób Porozumienia wolontariackie

Ilość wykorzystanych kanałów
promocyjnych 3 sztuki zdjęcia , preent screeny

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

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego posiada odpowiednie doświadczenie oraz zasoby potrzebne do
organizacji wydarzenia. Do tej pory udało nam się zorganizować kilkanaście koncertów muzyki klasycznej im. C.M. von
Webera w Pokoju, w tym finansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach otwartych konkursów
ofert. Ponadto posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych, realizacji zadań
publicznych ze środków krajowych oraz z Unii Europejskiej. Ponadto nasza organizacja posiada zaplecze kadrowe (5
osób) z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, aby przygotować koncert, zapewnić obsługę
administracyjną i organizacyjną zadania. Posiadamy także sprzęt potrzebny do obsługi biurowej. W realizację wydarzenia
zostaną zaangażowani partnerzy:

Gmina Pokój: pracownicy Urzędu Gminy udzielą wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, wesprą działania
promocyjne.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji: wsparcie organizacyjne oraz promocji zadania.
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Parafia pw. Krzyża Świętego w Pokoju ; wsparcie organizacyjne, użyczenie wnętrza kościoła w celu organizacji koncertu.
Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego posiada odpowiednie doświadczenie oraz zasoby potrzebne do
organizacji wydarzenia. Do tej pory udało nam się zorganizować kilkanaście koncertów muzyki klasycznej im. C.M. von
Webera w Pokoju, w tym finansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach otwartych konkursów
ofert. Ponadto posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych, realizacji zadań
publicznych ze środków krajowych oraz z Unii Europejskiej. Ponadto nasza organizacja posiada zaplecze kadrowe (5
osób) z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, aby przygotować koncert, zapewnić obsługę
administracyjną i organizacyjną zadania. Posiadamy także sprzęt potrzebny do obsługi biurowej. W realizację wydarzenia
zostaną zaangażowani partnerzy:

Gmina Pokój: pracownicy Urzędu Gminy udzielą wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, wesprą działania
promocyjne.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji: wsparcie organizacyjne oraz promocji zadania.

Parafia pw. Krzyża Świętego w Pokoju ; wsparcie organizacyjne, użyczenie wnętrza kościoła w celu organizacji koncertu. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Oprawa muzyczna 10 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 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.

8. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym OTRZYMAŁEM*/NIE OTRZYMAŁEM* w innym konkursie
ogłaszanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, finansowania  lub dofinansowania na realizację zadania
publicznego o spójnej treści określonej w niniejszej ofercie. Oferta, która otrzymała dotację na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadania publicznego, a została złożona do innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd
zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Data: 2023-01-24 13:06:23

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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