
Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r (por. 2055) 

(Skierowano 

WZÓR 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZAD 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polać 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobięranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niopobiQranio*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

2. Rodzaj zadania publicznego1' 
W zakresie 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 e-mail, numer telefonu 
1. Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć", 
2. Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe, 
3. Numer z ewidencji: 8, 
4. Adres siedziby: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, 
5. Strona www: golubdobrzyn.naszabiblioteka.com/Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć" 
6. Adres do korespondencji: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-

Dobrzyń, 
7. E-mail: ewakazmierkiewicz@gazeta.pl, 
8. Numer telefonu: 508-265-279 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Ewa Kaźmierkiewicz, 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i Numer telefonu: 508 265 279, 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty E-mail: ewakazmierkiewicz@gazeta.pl 
elektronicznej) 

HI. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja konferencji naukowej poświęconej represjom i deportacjom Polaków w latach 
1939-1945. 

2. Termin realizacji zadania 
publicznego2' 

14 września 2020 r. 30 września 2020 r. 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
W 2015 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć" w 70. rocznicę deportacji został odsłonięty i 

poświęcony pomnik osobom wywiezionym w 1945 roku do obozów pracy w ZSRR. W 2020 roku obchodzimy 75. rocznicę 

i) 

2) 

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.). 
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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deportacji połączoną z 5. rocznicą odsłonięcia pomnika Sybiraków. Dla upamiętnienia tych wydarzeń nasze 

stowarzyszenie zorganizuje 17 września 2020 r. konferencję naukową. Konferencja będzie miała miejsce w Urzędzie 

Miasta Golubia-Dobrzynia w sali nr 1. Podczas konferencji zostaną wygłoszone prelekcje nt.: „Represje sowieckie wobec 

obywateli polskich w latach 1939-1941 roku - dr Jan Wiśniewski, RODM Toruń - ", „Deportacje Polaków na Pomorze w 

głąb ZSRR w 1945 roku - prof. dr hab. Mirosław Golon, IPN Gdańsk. Dla zasłużonych członków włączających się w 

działania stowarzyszenia wręczona zostanie Odznaka Honorowego Sybiraka oraz podziękowania dla instytucji za wsparcie 

działalności Koła Rodzin Sybiraków. Dla prelegentów biorących udział w konferencji wręczone zostaną podziękowania. 

W ramach konferencji delegacje złożą pod pomnikiem Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu i pomnikiem Sybiraków wieńce. W 

związku z tym, że uczestnicy konferencji to między innymi osoby starsze (sybiracy) zorganizujemy transport z Placu 1000-

lecia w Dobrzyniu pod pomnik przy Kościele św. Katarzyny w Golubiu. 

Do udziału w konferencji oprócz rodzin osób wywiezionych zostaną zaproszone władze samorządowe Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, władze samorządowe miasta, powiatu i gminy, instytucje i organizacje pozarządowe, harcerze 

oraz delegacje ze szkół. Głównym celem w organizacji konferencji naukowej będzie omówienie tematyki represji 

sowieckich wobec obywateli polskich oraz upamiętnienie deportacji mieszkańców miasta i okolic wl945 r. Dla młodego 

pokolenia Polaków będzie to przybliżenie najnowszej historii Polski po to, aby oni mogli poznać prawdę o niełatwych 

losach mieszkańcach Naszej Małej Ojczyzny. Tę pamięć jesteśmy winni zmarłym na Nieludzkiej Ziemi. 

Na potrzeby konferencji zostaną poniesione takie koszty jak: zakup 3 wieńców (500 zł), nagranie uroczystości przez 

profesjonalną firmę (1000 zł), zakup medali 30 szt. (450 zł), zakup podziękowań dla prelegentów (100 zł), wynajem 

autokaru (250 zł), w ramach wkładu własnego osobowego poniesione zostaną koszty: przygotowanie konferencji, 

opracowanie programu, zaproszeń, scenariusza, projektu medali - praca 3 wolontariuszy x 8 h x 15 zł= 360 zł 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania 
rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu 
wskaźnika 

Organizacja konferencji naukowej poświęconej 
represjom i deportacjom Polaków w latach 1939-
1945. 

1 Dokumentacja 
fotograficzna, 
zaproszenia, przekaz 
medialny (nagranie) i 
prasowy 

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

Stowarzyszenie Przywrócić pamięć" wywodzi się ze Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć", które było 
inicjatorem powstania w 2015 r. pomnika upamiętniającego deportacje mieszkańców miasta i okolic w 1945 r. do ZSRR. 

W 2016 r. również z inicjatywy komitetu odsłonięto tablicę poświęconą przedwojennemu burmistrzowi 
Golubia Arturowi Reiskiemu. W 2018 r. w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości przy naszym udziale 
odsłonięto i poświęcono tablicę pierwszemu komisarycznemu burmistrzowi Golubia Franciszkowi Golusowi. Na Rynku 
Golubskim podczas uroczystości miejskich odsłonięto 12 tablic historycznych, których inicjatorem powstania był nasz 
społeczny komitet. W tym samym roku w Święto Niepodległości (11.11.2018) odsłonięto tablicę przedwojennego 
burmistrza Dobrzynia n/Drwęca Henryka Andrzejczyka. Ze środków finansowych budżetu obywatelskiego i projektu 
złożonego do Urzędu Miasta odnowiono Figurę Matki Bożej oraz odpowiednio zagospodarowano teren wokół figury. 
Natomiast 2019 r. w ramach złożonego projektu do Urzędu Miasta zorganizowano uroczystości związane z 80. rocznicą 
powstania i poświęcenia Figury Matki Bożej, przygotowano uroczyste otwarcie wystawy z okazji 80. rocznicy obchodów 



700. lecia miasta Golubia w 1939 r., a w dniu 11 listopada odsłonięto i poświęcono tablicę dr. Franciszka Ciszewskiego. 
W 2020 w ramach projektu finansowanego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dla uczczenia 10. rocznicy Tragedii 
Smoleńskiej została wydana przez nasze stowarzyszenie publikacja „10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamięta - część druga". 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Organizacja konferencji naukowej 
(wieńce -500 zł., nagranie uroczystości 
-1000 zł., zakup medali 450 zł., 
podziękowania dla prelegentów - 1 0 0 
zł., wynajem autokaru - 250 zł.) 

2300 

2. Wkład własny osobowy 360 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2660 2300 360 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczoń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegaj jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegaj-ją)* / zalegaj 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. 

Otob) rtpfłMflhijbca ^ ^ 
Data 

J ^ . M n ^ e ^ e w i ę a . 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń . t . 
woli w imieniu oferentów) StOWaTZySZenltTrZyWrOCiĆpaWIĘ® 

ul. Żeromskiego« 
87-400 Golub-Dobrzyn 


