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Urzad Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych
pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin

tel. +48 91 4245 105

bop@um.szczecin.pl. wwwszczecin.pl

BOP-lO

STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

ul. D>!~rco'Ya2A ~ .
70-2tffl~~~~~RJWi~wzadoweJ*

TPOariilOtuljeanostkl organizacyjnej *)

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

(data i miejsce zlozenia oferty

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Annii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 20 lO r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury

i dziedzictwa narodowe~o
(rodzaj zadania publicznego2)

11J-ES.JE.$.MYoRAZEM~~o:::.WY.~ta~~o.fQ~Qgmot1.9o~~o1?r:f~goJJ.r~egoe-m.ooMia~1~o
s.o?;9.~~~j}}o4Qk1J!IW!1JllJa&~oj.JJmr~o:ryokQmR~~~P..91~jo9h

(tytul zadania publicznego)

w okresie od ~H,Q~),QU--l:, do ~Q:Q?_,~_(a~_I._.---

W FORMIE
PO\VIERZENL\ RE.:\LIZ.A"CJI Z.ill.A"NLA"PUBLICZNEGO/wSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

0000"_'- - -- .0000. 0000.. :Ur?;a(tMi~~t_~o So:f9.~~~m~oo_.oo..oo.ooo--oooooooooo-
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

ul. Dw~~~ntówl)3)
70-206 Szczecin ,~r:n;

l) nazwa: STOWARZYSZENIE KONIE I NATURA

2) forma prawna:4)

9<1 stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 0000288151

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)10.09.2007

5) nr NIP: 8522518964 nr REGON: 320418619...

6) adres:

miejscowosc: Szczecin.. ul.: Dworcowa 2a.....

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) ... """"""""""""""""

.
S . . 8) S

.
gmIna: ZCzeCln powIat: ZCzecln.........................................

województwo: Zachodniopomorskie

kodpocztowy:...70-206 ... poczta: .. Szczecin.

7) tel.: ... .. faks: .....................................................

e-mail: biuro@top-e.ko.pl http:// ...............................................

8) numer rachunku bankowego: 221090149200000001 07830603...

nazwabanku: Bank Zachodni WBK SA................

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):

a)Aleksandra Bialonowicz

b) Wojciech Boguslawski.............................................

c) .............................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

Aleksandra Bialonowicz, ul. 1 Maja 19/33, 71;'627Szczecin, tel.kom. ...............

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Aleksandra Bialonowicz, - -- ---
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STOWARZYSZEN!E
"KONIEI NATU~

Jt~W~~SCi pozytkupublicznego:
7O206rfb~zActn- - «;T---

.. a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

l/wspieranie dzialan na rzecz ochrony przyrody,
2/ wspieranie dzialan na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków,
3/ dzialania na rzecz kultywowania tradycji jezdzieckich,
4/ dzialalnosc na rzecz integracji srodowiskowej milosników turystyki konnej z krajów Unii Europejskiej,

5/ kreowanie i promowanie aktywnego wypoczynku,
6/ wspólorganizowanie przedsiewziec edukacyjnych zwiqzanych z turystykq, rekreacjq, kulturq, tradycjq

narodowq i patriotycznq,
7/ wspólprace Z innymi organizacjami pozarzqdowymi
8/organizowanie imprez kulturalnych: wystaw, sympol,iów, konkursów, happeningów

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
l/organizowanie imprez o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, edukacyjnym i patriotycznym.
2/organizowanie szkolen i kursów tematycznych,
3/uczestnictwo w imprezach patriotycznych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

organizowanych w kraju i zagranicq,
4/ wspólprace z podmiotami wspierajqcymi rozwój turystyki, rekreacji i kultury,
5/publikacje i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych, audialnych i audiowizualnych,
6/organizowanie iprowadzenie dzialalnosci zwiqzanej z rehabilitacjq osób niepelnosprawnych

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza l) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ...0000288151 .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

1/ dzialalnosc organizatorów turystyki,
2/ dzialalnosc zwiqzana ze sportem,
3/ dzialalnosc zwiqzana z poprawq kondycjifizycznej,
4/ dzialalnosc rekreacyjna,
5/ dzialalnosc uslugowa,
6/ dzialalnosc wydawnicza.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

I nie dotyczy
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STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

~~.~;:~l~[t~~resrzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Stowarzyszenie Konie i Natura od czterech lat realizuje ze srodków budzetu miasta Szczecin zadanie publiczne
pod haslem: "Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarzadowych skupiajacych
kombatantów oraz osoby bedace ofiarami represji wojennych i okresu powojennego".

Ze zrealizowanych imprez: Swieto Konstytucji 3 Maja, Dzien Weterana, Zaduszki-Bohaterowie Naszych
Wspomnien, Wystawa - "Nasza Droga Do Wolnosci""", Wigilia Wojsko Z Kombatantami", a ponadto
posadzenie" Debu Pamieci", projekt "Spiewajmy hymn narodowy", stowarzyszenie przygotowalo bogata
dokumentacje fotograficzna, godna prezentacji wformie wystawy.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

Istnieje potrzeba:
1/ zaprezentowania mieszkancom Szczecina aktywnosci seniorów ze srodowisk kombatanckich,
2/dokumentowanie imprez i obchodów Swiat Narodowych stowarzyszen kombatanckich,
3/ integracji srodowisk kombatanckich i osób represjonowanych,
4/ integracji srodowisk kombatanckich z mlodzieza,
5/ wykreowania nowoczesnego modelu obchodów rocznicowych i swiat panstwowych,
6/rozbudzenie zainteresowania mlodziezy historia powojennego Szczecina.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

organizacje pozarzadowe skupiajace kombatantów oraz osoby bedace ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, mlodziez szkól gimnazjalnych i licealnych, mieszkancy Szczecina

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.11)

I nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofmansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ,11)

I nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, l/prezentacja aktywnosci organizacji kombatanckich i osób represjonowanych,
2/ inspirowanie i mobilizowanie organizacji kombatanckich do aktywnosci,
3/ integracja i usprawnienie wspólpracy organizacji kombatanckich,
4/ propagowanie dorobku organizacji kombatanckich w spoleczenstwie i ich roli w szerzeniu tradycji

narodowej,
5/ wypracowanie atrakcyjnego modelu obchodów swiat narodowych,
6/ zaciesnienie wspólpracy organizacji kombatanckich ze srodowiskiem mlodziezy szkolnej i akademickiej.
7/ utrzymywanie wiezi z jednostkami Wojska Polskiego i propagowanie pozytywnego wizerunku Wojska

Polskiego w spoleczenstwie.
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STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

ul. DWlJ~3~re~dania publicznego70-206 SZGUClD
Terenprzed UrzedemMiasta wSzczecinie.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

l) Zlozenie wniosku do Biura Promocji i Informacji UM Szczecin, dotyczacego zorganizowania
wystawyprze Urzedem Miasta, uzyskanie wstepnej akceptacji oraz ustalenie terminu wystawy.

2) Wybór zdjec z archiwumfotograficznego Stowarzyszenia Konie i Natura zprzebiegu zrealizowanych imprez
w ramach zadania publicznego "Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarzadowych
skupiajacych kombatantów oraz osoby bedace ofiarami represji wojennych i okresu powojennego", w latach
2008-2012 , miedzy innymi: Swieto Konstytucji 3 Maja, Dzien Weterana, Zaduszki-Bohaterowie Naszych
Wspomnien, Wystawa - "Nasza Droga Do Wolnosci"",,, Wigilia Wojsko z Kombatantami, aponadto
posadzenie" Debu Pamieci", projekt "Spiewajmy hymn narodowy",

3) opracowanie projektu plastycznego wystawy.

4) Wykonanie odbitek wielkoformatowych, o wymiarach dostosowanych do koncepcji plastycznej i wielkosci
plansz wystawienniczych.

5) Przygotowanie i zabezpieczenie techniczne i logistyczne wystawy.

6) Opracowanie scenariusza wernisazu i promocja wystawy wsród mieszkanców miasta.

9. Harmonogram13)

Zadaniepublicznerealizowanew okresieod...marzec 2013... do... maj 2013 .......

Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Tenniny
realizacji

poszczególny
ch

dzialan

Oferent lub inny
podmiot

odpowiedzialny
za dzialanie
w zakresie

realizowanego
zadania

ublicznego
Zlozenie wniosku do Biura Promocji i Informacji UM Szczecin,
dotyczacego zorganizowania wystawy prze Urzedem Miasta.
Termin wvstawv zostal zarezerwowanv na mai 2013

Wybór zdjec i wykonanie odbitek wielkoformatowych AXJ5-31.00 Zarzad
III -v. 2013. <Stowarzyszenia

.o~. 31.(j~ Konie i Natura

6)OY:'DO,.q4

.,,5..~3-3D,q~\

Opracowanie merytoryczne i plastyczne wystawy

Przygotowanie i zabezpieczenie ekspozycji

Opracowanie scenariusza wernisazu i promocja wystawy wsród
mieszkanców miasta
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STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

ul. Dwow.o'J~I~~~
70-206 S'tMwa~ll-Itaty realizacjizadania pubHcznegol5)

. poglebienie swiadomosci narodowej u mlodziezy,
kontynuowanie wspólpracy organizacji skupiajacych kombatantów i ich integracja,
wypracowanie akceptowanego przez rózne srodowiska kombatanckie i mlodziez nowego modelu obchodów
swiat narodowych,
utrzymywanie pozytywnego wizerunku aktywnego seniora.

..

.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I.K led dzai k t'

6

-- -- - -- -

"o;..c -C,)o. oN >'0 OI)-c::.- .., ..,
o; N'-' o C,)

N 75. oD-o
N "U' o .'"

cg..><: '-' "O>. C '-' -o .g :: f:i'
Rodzaj kosztów

'" '" -O . ] o ","='"o o "S -;j:S:!!:-, -..,::1c:: -=
" c: ..><:C:';::

Lp. (koszty merytoryczne i administracyjne zwiazane z
-o '" ..c-o"'N N '".., '" 'o;p o C,)-o '" C,)-

realizacja zadania)
'-' o N "><: ... .., N'" c::
oC,) c:: -o O; o -N'"

",o.E2..><: -o '-'"<lO -o o u '" o "fi '" "- o. oo .., "' o.- "-' N '" >.
N ", "2 c: c:'" c:: ..><: C,)'" o c::.- o '"o ::.:: N '-= N 0.6.::.:: o N .g eOl) o -o01)..><: N-O

N "'-0 '"- o o
N ... ..><:"<lO

I KOSZTY MERYTORYCZNE

1 Wykonanie wielkoformatowych odbitek 3500 3500
fotof!1"aficznvch

2 koszt ovrawv vlastvcznei 1200 1200

3 koszt oprawy artystyczne; wernisazu 2000 1000 1000

4 projekt i wykonanie zavroszen okolicznosciowych 200 200

5 poczestunek 150 10 osoba 1500 1500

6 koszt kuratora wystawy 1000 1000

7 koszt przvJ!otowania i zabezvieczenia ekspozycji 600 600

8 kosztv transvortowe 600 600

fi KOSZTY OBSLUGI ZADANIA W TYM 1000
KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1000

INNE KOSZTY:
PRACA WOLONTARIUSZY PRZY 4 1200 osoba 4800 4800 4800

ID REALIZACJI CALEGO PROJEKTU

IV OGÓLEM 16400 9000 7400 4800



STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

ul. Dworc,O~. ~70-206 S"z ~ld~ iiódla finansowania zadania publicznego

7

1 Wnioskowana kwota dotacji

9 000 zl 54,9%

2 Srodki finansowe wlasne17)

2600 zl 15,8%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

......... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol/)

......... zl ........%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy celowych, srodki
z funduszy strukturalnych)I?)

......... zl ........%

3.3 pozostale U)

'"'''''' zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

4800 zl 29,3%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

16400 zl 100 %



STOWARZYSZENIE
"KONIEI NATURA"...~~.. .~" Dw 2A .

,()..,"'a~W ki z innych zródel publicznych2!)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego.

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Prezes stowarzyszenia realizujacyprzez okres czterech lat kontrakt z Urzedem Miasta Szczecin na realizacje
zadania publicznego z zakresu podtr1J'mywania tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w 2008 roku kontrakt z Urzedem Miasta na realizacje
zadania publicznego" Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarzadowych skupiajacych
kombatantów oraz osoby bedace ofiarami represji wojennych i okresu powojennego", od 16 lat dzialacz
organizacji pozarzadowych.
Pozostali czlonkowie zarzadu: od 25 lat dzialacz organizacji pozarzadowych, autor wystawfotograficznych
ifilmów dokumentalnych oraz architekt o uzdolnieniach plastycznych

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów!)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

-siedziba stowarzyszenia wyposazona w 3 komputery, dwie drukarki, skaner, komputer laptop, samochód
osobowy

- cztery osoby pracujace nieodplatnie w zarzadzie stowarzyszenia

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

l Jako Prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pulku Ulanów Podolskich: organizacja Swieta Niepodleglosci,
Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Rajdów Konnych Pamieci Bohaterów Wrzesnia-" Historia na ~wo",.
Szczecinskie Dni Ulana, Zaslubiny z morzem.
Przedsiewziecia realizowane byly przy wspólpracy Urzedu Miasta Szczecin, Urzedu Marszalkowskiego,
Wojewody Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego- w ramach projektu" Patriotyzm jutra".

8

Nazwa organu administracji publicznej lub Kwota srodków Infonnacja o tym, czy Tennin rozpatrzenia -
innej jednostki sektora finansów publicznych (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków (ofert)

o przyznanie srodków nierozpatrzonych do czasu
zostal (-a) zlozenia niniejszej oferty
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAKlNIE!)
Nie dotyczy

TAKlNIEI)

TAKlNIEl)

TAKlNIE l)



STOWARZYSZENIE
"KONIEI NATURA"

ul.Dworebw1P~ferent/oferencil) przewiduje(-a)zlecacrealizacjezadaniapublicznegow trybie,o którym
70.206 smwi~art~s~.-7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I nie przewiduje sie

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy l36ei@F~Ri\!/niepobieraniel)oplat od adresatów zadania;

3) fi t! fi '1)' t! l) .
(

.
)

. . .
fi d dn. "'

1 1!J5nOA/)o eren o erenCI ]es sa zwiazany -li nIDle]szao erta o la~. 1'11 ""'0

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent!oferend) skladajacy niniejsza oferte nie zalega ~j~)<Z:il~g;l(j~)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem l?rawnym

faktycznym.

STOWARZYSZENIE
"KONIE I NATURA"

ul. Dworcowa2A ~
70-206Szczecin «::T~

"-

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów l)

Data..~t.QA.. .~Q.A.~ ....

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjj24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

I

Adnotacje urzedowe25)

I

l) Niepotrzebne skreslic.
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