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Załącznik nr 1

rdPiS..ĄJ.4WRQ5ZCZONA OFERTA REALIZADI 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: „pebieFałl1e1/niepobieranie”.
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Powiat koszaliński
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

2. Tryb, w którym złożono ofertę

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,

3. Rodzaj zadania publicznego

obywatelskiej i kulturowej.

Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach.

4. Tytuł zadania publicznego

.

...

.

.

S. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

2)

16.04.2018

Data
zakonczenia

30.06.2018

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Nazwa: Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego
adres: Osieki, Bałtycka 15, 76-001 Sianów
forma prawna: kościelna osoba prawna
Ewidencja kościołów i innych związków wyznaniowych działających na terenie woj. zach-porn, prowadzona przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego : ewidencja nienumarowana
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty(np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Ks. Henryk Romanik
romanik@koszalinopokaorgpl
tel: 660 611 811

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Mieszkańcy powiatu koszalińskiego borykają się z problemem niskiej tożsamości historycznej i niewiedzy

kulturowej nt. zamieszkiwanych ziem. Młode pokolenie nie czuje inspiracji do poznawania dziejów historycznie
warunkujących powstanie miast, towarzyszących im legend; nie ma chęci i pasji do odkrywania historii,
przeżywania jej dziejów, czerpania ze źródła prawdy i pamięci regionalnej. Z kolei najstarsi mieszkańcy nie
posiadają materiałów pisanych, źródeł mogących odnieść ich do początków i uwarunkowań powstania osad, do
legend pielęgnujących ich tożsamość z miejscami czasem regionu.
ił
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Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

Projekt stanowi zaproszenie do odkrywania i przeżywania historii wg zasad chronologii i poglądowości wg
maksymy, iż „jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów”, pobudzający wyobraźnię i utrwalający świadomość
pokolenia XXI wieku.
lego celem jest wzmacnianie tożsamości regionalnej i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego wśród
mieszkańców powiatu koszalińskiego, poprzez opracowanie autorskiej publikacji warunkującej historyczne dzieje i
legendy Miasta Sianowa i sąsiadujących gmin (gm. Polanów, Mielno).
Odbiorcy to dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy zamieszkujący powiat koszaliński.
Mielsce realizacji powiat koszaliński, w tym w szczególności: Gmina Sianów, Gmina Polanów, Gmina Mielno.
Charakterystyka: projekt będzie unikatową okazją do przedstawienia mieszkańcom powiatu świadectwa
historycznego, opisującego dziedzictwo kulturowe i legendy, po dziś dzień pozostające jedynie w kartach historii i
pamięci miejscowych regionalistów, poetów, teologów. Będzie polegał na opracowaniu i wydaniu w formie
publikacji, autorskich tekstów stanowiących o źródłach Sianowa i sąsiadujących gminach w powiecie,
opowieściach o miejscu, ludziach i znakach czasu począwszy od XIV wieku. Publikacja wydana będzie w konwencji
apokryfu i legendy, gawędy i modlitwy, przypowieści i paradokumantu, w sposób ułatwiający odbiór i zrozumienie
wszystkim uczestnikom projektu (o zróżnicowanym wieku, guście literackim, świadomości, przesłaniu
historycznym). Nakład to 1000 szt objętość ok. 80-100 stron, format AS.
Naiważnieisze wątki tematyczne to:
opis okolicy i natury krajobrazu Gminy Sianów oraz gmin sąsiednich unikatowych zabytków, faktów dziejów
historycznych, walorów Morza Bałtyckiego, Góry Chełmskiej, Góry Polanowskiej, nurtu rzeki Uniesty, sąsiedztwa
Pomorzan i Niemców;
źródła 675-lecia aktu lokacyjnego Sianowa i 450-lecie śmierci świętego sianowskiego patrona Kościoła
Parafialnego pw. Stanisława Kostki;
pierwsi misjonarze i wychowawcy (cystersi, norbertanie, joannici, katruzi);
rody rycerskie (Święcowie, Białogórzynowie, Kleszczowie);
postać ks. Stanisława pierwszego proboszcza Sianowa;
list lokacyjny 91343 r) i konfirmacja biskupa Jana (1348 r);
herb i pieczęć;
przypowieści m.in.: „Czarny Bartosz i synowie w Osiekach”, „Bałtyckie wichry i słone deszcze”, „Dzieci jagodowe
w cholińskim lesie”, „Córki św. Bernarda (cysterki koszalińskie) powitanie Królowej nieba”, „Dary ojców ze
Świętej Góry”, „Strażnik mostu na Unieści”,,,Tkaczka Jagódka i jej chusty” i.in.
—

—

-

—

-

-

-

-

-

—

-

-

-

—

Wkład własny osobowy: został skalkulowany na podstawie stawek rynkowych adekwatnych do wiedzy i
umiejętności rodzaju pracy twórczej (autorskiej). Obowiązki: pozyskanie materiałów archiwalnych, opracowanie
tekstów źródłowych do publikacji, 80 roboczogodz. pracy autorskiej x 60,OOzł/lh = 4800,00 zł.
—

Publikacja będzie stanowiła wizytówkę mieszkańców powiatu koszalińskiego, będzie wyjątkowym produktem
wyróżniającym dziedzictwo historyczne regionu na tle całego Pomorza Zachodniego. Będzie miała charaktei
promujący Powiat na zewnątrz, wśród okolicznych samorządów, środowisk naukowych/akademickich,
pasjonatów historii, turystów i pielgrzymów z całego świata. Dystrybuowana będzie wśród mieszkańców powiatu
koszalińskiego podczas jubileuszowych obchodów w gminach powiatu (m.in. podczas Dni Ziemi Sianowskiej,
Dożynek Gminnych, Dożynek Powiatowych). W dystrybucję i promocję publikacji w regionie zaangażuje się
samorząd gminny i powiatowy, organizacje pozarządowe działające w regionie. Dystrybuowane będą w szkołach,
bibliotekach i filach bibliotecznych powiatu, w sołectwach, wśród powiatowych organizacji pozarządowych i
parafii kościelnych.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
wydruk 1000 szt publikacji pt. „Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach”
wzmocnienie tożsamości regionalnej mieszkańców Powiatu koszalińskiego,
zwiększenie wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego i dziejów historycznych Sianowa i okolic wśród mieszkańców
powiatu koszalińskiego.
-

-

-

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
( zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
..3)
dotacji
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego41
(zł)

4800,00

O

4800

2460,00

2460,00

O

3000,00

2540,00

460,00

10260,00

5000,00

5260,00

Lp.

1
„

2

Opracowanie merytoryczne tekstów (80 h,
6Ozł/lh)
Opracowanie graficzne, skład
Wydruk publikacji (Nakład 1000 szt, format
AS)

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobicranict,” niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)*/zalcg3 (ją)t z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)t/:a!cg ( ją) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św.
Antoniego Padewsfc;qqo

76-004 SlANÓ”

Osreki ul. Bałtycka 15, tel.0943
t 3698

( pod p is oso by u powa żnio Id WdIsy ób i.bażRi”Iwch
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
Data
Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji,

—

6,g0 %oicP(

potwierdzona za zgodność oryginałem

3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
41W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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