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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Giżycku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona 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 e-mail, numer telefonu

Nazwa: Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000050032, Kod pocztowy: 11-500, Poczta: Giżycko, Miejscowość:
Giżycko, Ulica: Gdańska , Numer posesji: 11, Numer lokalu: 2, Województwo: warmińsko-
mazurskie, Powiat: giżycki, Gmina:m. Giżycko, Strona www: https://ukraincy.org.pl, Adres e-mail:
zupjanpik@interia.pl, Numer telefonu: +48502535696,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 11-500, Poczta: Giżycko, Miejscowość: Sulimy, Ulica: Sulimy, Numer posesji: 3,
Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: giżycki, Gmina: Giżycko,
 
 

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

Jan Pik
 
Adres e-mail: zupjanpik@interia.pl Telefon: 
+48502535696

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XXI MIĘDZYNARODOWE KONCERTY MUZYKI CERKIEWNEJ

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.09.2022 Data
zakończenia

31.10.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie kulturalno-
religijne organizowane od dwudziestu lat w Polsce (na terenie Mazur) przez Związek Ukraińców.
Prezentacja pieśni cerkiewnych obrządku wschodniego, takiego jak: starocerkiewny,
starosłowiański, prawosławny, bizantyjsko-ukraiński, a także repertuaru religijnego obrządku
rzymskokatolickiego. Zadanie ma na celu popularyzację muzyki, śpiewu chóralnego, wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Ważną funkcją koncertów jest integracja, wzajemne poznanie różnej
wyznaniowo, kulturowo i narodowościowo społeczność Warmii i Mazur.
Projekt zakłada szerokie dotarcie do wszystkich mieszkańców i środowisk zamieszkałych region bez
względu na przynależność religijną. Efektem w.w. działań jest również zwiększenie ilości,
przedsięwzięć kulturalnych na terenie miast i gmin trzech wschodnich powiatów Warmii i Mazur
(Giżyckiego, Gołdapskiego i Węgorzewskiego).
Nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy chórami, zespołami i ośrodkami kulturalnymi Polski i
Ukrainy. Rozwój dialogu międzykulturowego społeczności lokalnych, wzrost aktywności kulturalnej
środowiska mniejszości ukraińskiej i społeczności polskiej.

Miejsce realizacji

Banie Mazurskie, Giżycko, Kruklanki, Węgorzewo, Wilkasy, Wydminy.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Koncert wykonaniu chórów w cerkwi
w Węgorzewie (01.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Koncert wykonaniu chórów w cerkwi
w Giżycku (01.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Nabożeństwo i koncert w cerkwi
w Baniach Mazurskich (2.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Nabożeństwo i koncert w cerkwi
w Węgorzewie (02.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Nabożeństwo i koncert w cerkwi
w Wydminach (02.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne
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Pontyfikalna liturgia z udziałem
Biskupa Eparchii Olsztyńsko -
Gdańskiej w cerkwi w Giżycku
(02.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Nabożeństwo i koncert w cerkwi
w Kruklankach (02.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Koncert w wykonaniu chórów w
kościele
w Wilkasach (02.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

Koncert Galowy w kościele pw. Św.
Kazimierza Królewicza w Giżycku
(02.10.2022)

100% - zdjęcia z koncertów
- informacje prasowe ,
medialne

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

Charakterystyka oferenta

Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce od ponad dwudziestu lat jest
organizatorem, na terenie Oddziału Mazurskiego imprez kulturalno-oświatowych i kulturalno-
religijnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w miejscowościach: Banie Mazurskie, Giżycko,
Kruklanki, Węgorzewo, Wilkasy, Wydminy), Imprezy te w większości odbywają się w Giżycku a także
na terenie Powiatu Giżyckiego i gminy Kruklanki z których korzystają miejscowi mieszkańcy, a także
turyści i inne osoby z zewnątrz.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizatorzy biorący udział w realizacji zadania posiadają duże doświadczenie, zadanie
realizowane będzie po raz dwudziesty pierwszy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
9 osobowy Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce, miejscowe Koła ZUwP oraz
wspólnoty parafialne n.w. miejscowości: Banie Mazurskie, Giżycko, Wydminy, Kruklanki,
Węgorzewo, Wilkasy.
imprez kulturalnych, kulturalno-oświatowych i kulturalno-religijnych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Imprezy te w większości odbywają się w Giżycku, a także na terenie gminy Giżycko z
których korzystają miejscowi mieszkańcy miasta i gminy, a także turyści i inne osoby z zewnątrz.
Organizatorzy biorący udział w realizacji zadania posiadają duże doświadczenie, zadanie
realizowane będzie po raz dwudziesty pierwszy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Działanie 1- Przygotowanie koncertów 6 000,00    

2. Działanie 2- Reklama koncertów 4 000,00    

3. Działanie 3 - Organizacja bazy
noclegowej

13 100,00    

4. Działanie 4 - Organizacja wyżywienia 35 900,00    

5. Działanie 5 - przejazdy chórów 4 300,00    

6. Działanie 6 – przebieg koncertów 4 900,00    

7. Działanie 7 – rozliczenie zadania 1 000,00    

8. Koszty administracyjne 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 70 200,00 7 000,00 63 200,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* / inną
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.
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........................................
.....

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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.


