
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7f9b-42e5-2f64

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: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszwskiej, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000165690, Kod pocztowy: 80-680, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Turystyczna, Numer posesji: 3, Numer lokalu: nie dotyczy, Województwo: pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: http://www.spws-wyspa.pl/, Adres e-mail:
spws@spws.pl, Numer telefonu: 502969187,
 
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)

Mieczysława Cierpioł
 
Adres e-mail: spws@spws.pl Telefon: 502969187

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Five o'clock na Wyspie Sobieszewskiej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

13.07.2022 Data
zakończenia

30.09.2022

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7f9b-42e5-2f64

Opis zadania

Zadanie obejmuje 6 spotkań po 2,5 godziny w czwartki w godzinach 18.00-20.30 w Ośrodku
Drogowiec w Sobieszewie.
Zabawy taneczne odbywać się będą przy tańcach towarzyskich: walc angielski, tango, walc
wiedeński, foxtrot, quickstep itp.
Prowadzone będą przez zawodowych instruktorów tańca ze szkoły Dance Atelier Barbara Materka,
ul. Grunwaldzka 301 80-309 Gdańsk instruktorem prowadzącym będzie Monika Borkowska
https://danceatelier.pl/instruktorzy/monika-borkowska-monica/
W ramach zadania na każdym spotkaniu para instruktorów tańca, uczyć uczestników, animować
spotkania, oraz wykonać pokaz. Wstęp dla odbiorców będzie bezpłatny
Wyspa Sobieszewska to dzielnica Gdańska oddalona od zgiełku miasta, żyjąca swoim powolnym
tempem. W okresie wakacyjnym staje się aktywnym centrum życia turystycznego. Przyjeżdżają tutaj
osoby starsze, rodziny z dziećmi.
Obecnie brakuje oferty kulturalnej dla tej grupy. Zadanie ma charakter innowacyjny.
Koszt ustalony został na podstawie analizy cenników stron internetowych profesjonalnych szkół
tańca w Gdańsku.
Celem jest popularyzacja tańca towarzyskiego, który kształtuje harmonię ruchów, odpowiednią
postawę, podnosi kulturę osobistą. W Gdańsku brakuje takich wydarzeń.
Grupa docelowa
Grupa docelowa to mieszkańcy 3600 osób - mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz turyści i
mieszkańcy innych dzielnic Gdańska. Ponieważ to jest pierwszy taki projekt na Wyspie,
zaplanowaliśmy minimalną liczbą osób uczestniczących w każdym spotkaniu 30, łącznie 120. Wiek,
status nie mają wpływu na uczestnictwo. Przy dużej liczbie zainteresowanych osób uruchomiona
zostanie strona, gdzie będzie można pobrać wejściówki, przy małej przeprowadzimy dodatkową
akcję promocyjna przez FB Teraz Wyspa Sobieszewska, klub seniora Bursztynek i inne
zaprzyjaźnione strony
Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
W Gdańsku, a w szczególności na Wyspie brakuje podobnej oferty. Wyspa Sobieszewska i jej
mieszkańcy odcięci są od Gdańska przez znaczne odległości, co generuje kosztu dojazdu.
Projekt jest bardzo specyficzny, dotychczas nie był podobny realizowany, ale dzięki współpracy z
MTG mamy szansę na stworzenie czegoś innowacyjnego.
Taniec towarzyski pogłębia kulturę osobistą, wymaga szacunku dla partnera tanecznego,
odpowiedniej postawy. To wszystko wpływa na zwiększenie gotowości do odbioru kultury i
aktywność mieszkańców.
Najbardziej aktywni mieszkańcy zostaną zaproszenie do bycia wolontariuszami w Lokalnym centrum
Wolontariatu, odbęda się dla nich dodatkowe zajęcia i w przyszłym roku poprowadzą podobne
spotkania

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Stowarzyszenie prowadzi wiele działań animujących mieszkańców Wyspy, popularyzujące
atrakcyjność Wyspy.

Harmonogram
1. Organizacja obejmie: opracowanie graficzne plakatów, dystrybucja plakatów w miejscach
powszechnie dostępnych: tablice informacyjne na Wyspie, Hotele, strona FB Teraz Wyspa
Sobieszewska
Ustalenie dyżurów osób technicznych, podpisanie umów z instruktorami tańca
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2. Przez 6 kolejnych tygodni w Ośrodku Drogowiec w Sobieszewie odbywać się będą spotkania
taneczne popularyzujące tańce standardowe (towarzyskie) Wstęp będzie wolny. Każde spotkanie
trwać będzie około 2,5 godziny, zakładamy, że w jednym spotkaniu uczestniczyć będzie około 30
osób, choć mamy nadzieję, że więcej. Każdemu spotkania towarzyszyć będzie pokaz w wykonaniu
tancerzy. Zatrudnieni instruktorzy tańca będą animować spotkania oraz dodatkowo uczyć osoby,
które tego będą potrzebowały stawiać pierwsze kroki na tanecznym parkiecie.

Miejsce realizacji

Ul Turystyczna Gdańsk, Ośrodek Dorgowiec

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba spotkań tanecznych 6 dokumentacja zdjęciowa,
plakaty

Liczba uczestników spotkań 6 x 30
osób

180 Wpisy do pamiątkowej
kroniki - skan

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie prowadzi działalności na rzecz Wyspy i jej mieszkańców poświęconą budowaniu
tożsamości Wyspy od przeszło 25 lat. Do najważniejszych zadań realizowanych przez nas od lat
należy:
Ptasi Piknik
Bieg Nordic Walking
Wykłady o historii Wyspy i jej mieszkańcach
Warsztaty kulinarne połączone z konkursem na najlepszą potrawę na Wyspie
Organizacja koncertów dla mieszkańców
Jarmark Bożonarodzeniowy (po raz pierwszy w 2019 r.)
Stowarzyszenie od lat ponawia próby integracji wszystkie podmioty, które działają na rzecz rozwoju
Wyspy Sobieszewskiej. Włącza się w każde działanie prowadzone na Wyspie, w szczególności
propagujemy wiedzę o Wyspie poprzez konkursy z nagrodami. Jesteśmy aktywnym członkiem
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej Jesteśmy jedynym podmiotem, który
uczestniczy we wszystkich wydarzeniach na Wyspie będąc zapraszanym przez społeczność Wyspy.
Swoje działania finansuje ze składek członkowskich, darowizn oraz zlecenia usług przez Miasto
Gdańsk
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Mieczysława Cierpioł - Prezes Stowarzyszenia, od 25 lat członek Stowarzyszenia, propagatorka
historii i współczesności Wyspy, podejmująca szeroką współpracę ze wszystkimi aktywnymi
mieszkańcami i instytucjami.
Prowadzi agroturystykę, propaguje polską kuchnię na międzynarodowych targach turystycznych, np
w Norymberdze na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,, aktywny
członek Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego - koordynacja projektu. Wraz z mężem działają w
zespole folklorystycznym,
Ze względu na specyficzny charakter projektu przeprowadziliśmy rozmowy z 5 szkołami tańca, które
zadeklarowały gotowość udziału w projekcie. Szczegóły zostaną ustalone na etapie realziacji
projektu. Jednocześnie deklarujemy, że przed podpisaniem umowy o dofinasowanie zostaną
wskazane konkretne osoby uczestniczące w realizacji projektu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe zostaną udostępnione przez Międzynarodowe Targi Gdańskie w ramach
Partnerstwa dla Wyspy Sobieszewskiej, jest to miejsce, prąd, toalety, ochrona podest taneczny,
zadaszenie, ochrona, sprzątanie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. opracowanie, grafika, korekta
plakatów, kart wstępu - umowa
zlecenie - wszystkim kosztami

400,00    

2. druk materiałów (plakatów - 50 szt.,
kart wstępu 350 sztuk,

400,00    

3. Opieka techniczna nad spotkaniami -
utrzymanie porządku, wydawanie kart
wstępu - umowa zlecenie z kosztami
zleceniodawcy i zleceniobiorcy

1 000,00    

4. Zaplecze techniczne - udostępnienie
miejsca, energia elektryczna, podest,
zadaszenie, toalety, ochrona,
sprzątanie- wkład rzeczowy 6 spotkań
x 600 zł

3 600,00    

5. Instruktorzy tańca - usługa obejmująca
naukę tańców, animację spotkań,
nagłośnienie, muzyką ZAIKS 6 x
1300 zł

7 800,00    

6. Koordynacja i księgowość zadania -
umowa zlecenie z wszystkimi kosztami

400,00    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 600,00 10 000,00 3 600,00

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.

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

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

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

(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.
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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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