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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: Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w Gdańsku, Forma prawna: Organizcja powstała na
mocy umowy państwo-kościół, Parafia Prawosławna p. w. św. Mikołaja w Gdańsku: 9571071564,
Kod pocztowy: 80-221, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Traugutta, Numer posesji: 45,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: cerkiew-gdansk.pl,
Adres e-mail:masalski111@gmail.com, Numer telefonu: 667222788,
 
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)

Gabriel Masalski
 
Adres e-mail: masalski111@gmail.com Telefon: 
667222788

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Koncert muzyki cerkiewnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2022 Data
zakończenia

30.11.2022

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

W związku z ogromnym wzrostem liczby wiernych Kościoła Prawosławnego oraz zainteresowaniem
prawosławiem w Gdańsku, Parafia Prawosławna św. Mikołaja organizuje koncert muzyki cerkiewnej
który jest planowany w nowowyremontowanej świątyni prawosławnej w Gdańsku 12 listopada
2022. Organizowane koncerty cerkiewne w Gdańsku cieszyły się wielkim zainteresowaniem, lecz
przeprowadzane w cerkwi przed remontem lub w budynkach świeckich nie były organizowane
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Gdańska.
Grupą docelową do której skierowane będzie wydarzenie to przede wszystkim mieszkańcy Gdańska
zainteresowani śpiewem prawosławnym oraz tradycją Kościoła Prawosławnego, wierni Kościoła
Prawosławnego mieszkający od lat w Gdańsku oraz wierni którzy przyjechali do Gdańska w
ostatnich latach, a przede wszystkim po wybuchu wojny w Ukrainie.
Parafia będzie promowała koncert poprzez wywieszenie plakatów na terenie parafii, ogłoszenia
koncertu na nabożeństwach, informacji o koncercie na stronie internetowej oraz facebooku parafii,
stronach internetowych diecezji, miasta, oraz grupach w mediach społecznościowych, głównie
facebooku, skupiających uchodźców z Ukrainy.
Na plakatach oraz informacjach o koncercie zamieszczona zostanie informacja o współfinansowaniu
wydarzenia przez Urząd Miasta Gdańsk wraz z logiem, a podczas koncertu słuchacze zostaną
poinformowani o pomocy i współfinansowaniu.
Koncert będzie bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Miejsce realizacji

Cerkiew Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Koncert Muzyki Cerkiewnej dla
mieszkańców Gdańska

Odbycie się koncertu muzyki
cerkiewnej

Strony internetowe
Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego,
Diecezji Białostocko-
Gdańskiej, Cerkiew.pl, Radio
Orthodoxia, strona
internetowa oraz facebook
parafii prawosławnej w
Gdańsku, a także strony
miasta Gdańsk.

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

1. https://cerkiew-gdansk.pl/krotka-historia-parafii/

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1. Organizacja koncertów muzyki cerkiewnej w :
- cerkwi prawosławnej w Gdańsku,
- bibliotece Miejskiej i Wojewódzkiej w Gdańsku,
2. Udział w koncertach muzyki cerkiewnej w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce.
3. Cotygodniowe prowadzenie nabożeństw oraz warsztat przygotowujący do prowadzenia
uroczystości i nabożeństw cerkiewnych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Występ chóru Pathos z Białegostoku,
2. Występ chóru Filoi z Białegostoku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakwaterowanie zespołów chóralnych. 8 000,00    

2. Zwrot kosztów podróży zespołów
chóralnych.

6 000,00    

3. Użytkowanie pomieszczeń. 300,00    

4. Promocja koncertu. 300,00    

5. Wyżywienie zespołów chóralnych. 5 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 19 600,00 10 000,00 9 600,00

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;



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e449-d942-595b

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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

