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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 Gdańsku

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: Białoruskie Towarzystwo Kulturalne "Chatka", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Białoruskie Towarzystwo Kulturalne "Chatka": 0000204171, Kod pocztowy: 81-850, Poczta: Sopot,
Miejscowość: Sopot, Ulica: 3 Maja, Numer posesji: 71, Numer lokalu: 1, Województwo: pomorskie,
Powiat: Sopot, Gmina:m. Sopot, Strona www: , Adres e-mail: shcherbau@gmail.com, Numer
telefonu: 514555432,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Raman Shcherbau
 
Adres e-mail: shcherbau@gmail.com Telefon: 514555432

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Koncert z okazji rocznicy powstania Białoruskiej Republiki
Ludowej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.03.2022 Data
zakończenia

16.04.2022

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

BTK Chatka organizuje obchody rocznicy powstania Białoruskiej Republiki Ludowej w roku 1918.
Obchody te są cykliczne i odbywają się w Gdańsku od wielu lat. W tym roku częścią tych obchodów
będzie koncert białoruskiej śpiewaczki operowej Margarity Lewczuk z udziałem ukraińskiej
śpiewaczki Miriam Rawashdeh. Wydarzenie odbędzie się przy udziale społeczności ukraińskiej w
Gdańsku pod hasłem przyjaźni narodów Ukrainy i Białorusi. Data: 26.03.2022

Miejsce realizacji

Nadbałtyckie Centrum Kultury - Ratusz Staromiejski

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Koncert 26.03.2022 w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku

1 Promocja wydarzenia na
stronie BTK "Chatka" na
Facebooku
(https://www.facebook.com
/BTKCHATKA/), promocja za
pomocą innych mediów
społecznościowych
(Telegram, Instagram i in.),
promocja na Trójmiejskich
portalach informacyjnych
(trojmiasto.pl, Dziennik
Bałtycki, Radio Gdańsk),
zaproszenie władz lokalnych:
prezydentów Gdańska,
Sopotu i Gdyni.

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

Białoruskie Towarzystwo Kulturalne "CHATKA" zarejestrowane w Gdańsku w roku 1992. W ciągu 30
lat działalności przeprowadzono ogromną liczbę projektów kulturalnych, edukacyjnych i in. na rzecz
białoruskiej mniejszości narodowej w Trójmieście oraz integracji Białorusinów w Polsce.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Najważniejsze działania BTK "CHATKA" w ciągu ostatniego roku: przygotowanie i współorganizacja
wystawy "Niech żyje Białoruś" w Europejskim Centrum Solidarności ( lato 2021); marsz Solidarności
z Białorusią w Gdańsku (sierpień 2021); Noc rozstrzelanej poezji w CEIK Oblatów (październik 2021);
współorganizacja festiwalu mniejszości narodowych "Biografie Gdańskie" (listopad 2021) i in.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Praca wolontariuszy BTK "Chatka".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Honoraria dla artystów:
Margarita Lewczuk - 4000 zł
Miriam Rawashdeh - 4000 zł
Koszt dojazdu artystów: 1200 zł
(dojazd samochodem z Wilna do
Gdańska i z powrotem)
Zakwaterowania artystów: 600 zł
(Hotel Gryf w Gdańsku)
Promocja wydarzenia w mediach
społecznościowych (w tym grafika do
plakatu): 200 zł

10 000,00    

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

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;
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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.

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

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

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

(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.
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