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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia……………….(poz.  …) 

Załącznik nr 1  

 

WZÓR 

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 
oraz w przypisach.  
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
   do którego adresowana jest oferta  

Urząd Gminy i Miasta Szczecin 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego
1)

  

4. Tytuł zadania publicznego II Forum Współdecydowania 

5. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
01.06.2016 Data  

zakończenia 
30.06.2016 

 
II. Dane oferenta (-ów)  
 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” 
Stowarzyszenie 
Numer KRS: 0000285557 
Adres siedziby: ul. Jagiełły 7/2, 70-260 Szczecin 
Adres korespondencji: al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)  

Dane kontaktowe: 
- osoba upoważniona do składania wyjaśnień w ramach oferty: Katarzyna 
Libiszewska 
- tel.: 91-43-40-788, kom. faks: 91-43-40-788 
- e-mail: biuro@twiks.pl http:// www.twiks.pl 
- numer rachunku bankowego:  
- nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów

1)
: 

a) Katarzyna Jurewicz- Prezes Zarządu 
b) Katarzyna Libiszewska – Wiceprezes Zarządu 
c) Iwona Jurewicz-Wójtowicz 
 
 

 
 

                                                 
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. 

2)
 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

http://www.twiks.pl/
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

 

 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

II Forum Współdecydowanie jest kolejnym etapem projektu, który został zapoczątkowany w grudniu 2015 r. (I 
Forum Współdecydowanie). Podstawowym celem przedsięwzięcia jest, w szerokim rozumieniu, rozwój 
aktywności obywatelskiej. Poziom partycypacji obywateli podejmowanej w ramach różnych przedsięwzięć na 
forum lokalnym stanowi o jakości współdecydowania w „małych ojczyznach” gmin i miast. Z kolei istotą 
aktywizowania mieszkańców do współodpowiedzialności w ramach współdecydowania jest diagnozowanie 
słabości, pokazywanie mechanizmów, na których opiera się współczesna demokracja lokalna, a także 
wskazywanie na możliwe do zastosowania koncepcje i wzorce. Podczas I Forum podjęto zatem wątki przyczyn 
słabości współczesnego państwa, demograficznych i społecznych ograniczeń współdecydowania, a także idei sieci 
stowarzyszeń terytorialnych i mechanizmów e-votingu wykorzystywanych we współczesnych demokracjach. 
Ramy merytoryczne proponowanego przedsięwzięcia w zamierzeniu inicjatorów mają stanowić kontynuację 
spotkania grudniowego, dlatego na jego początku przewiduje się zaprezentowanie głównych wniosków z 
wystąpień wygłoszonych podczas poprzedniego spotkania. 
II Forum Współdecydowanie, podobnie jak poprzednie, ma zostać podzielone na dwie części: wystąpienia 
prelegentów oraz debatę panelową.  
Tematyka prelekcji w ramach zadania publicznego, o sfinansowanie którego niniejszym wnioskuje się, będzie w 
dużym stopniu poświęcona roli komunikowania publicznego we współdecydowaniu obywatelskim. Podczas II 
Forum przewidziano bowiem wystąpienia poświęcone komunikowaniu publicznemu w środowiskach lokalnych 
oraz obecności mediów wirtualnych w debacie pomiędzy obywatelami i władzami lokalnymi. W programie 
proponowanego przedsięwzięcia miałyby również zostać poruszone wątki dotyczące istoty samorządności 
obywatelskiej, zarówno w kontekście rozwiązań konstytucyjnych jak i myśli społecznej i praktyki życia publicznego 
w Polsce. Proponowana tematyka prelekcji będzie zapewne okazją do ukazania dobrych praktyk w debacie 
publicznej oraz sposobów intensyfikacji aktywności obywatelskiej poprzez odpowiedni dobór mechanizmów 
komunikowania publicznego. 
W drugiej części miałaby odbyć się debata panelowa poświęcona dobrym praktykom w debacie publicznej na 
forum lokalnym. Intencją organizatorów jest zaproszenie do jej udziału obok uczestników części plenarnej  
również prezydenta Szczecina (lub osobę reprezentującą włodarza miasta). Debata miałaby charakter otwarty, a 
więc głos w dyskusji mogłyby również zabrać osoby stanowiące audytorium II Forum. 
W zamierzeniu inicjatorów II Forum Współdecydowania świadomie bowiem położono akcent na kwestie 
dotyczące komunikacji na poziomie lokalnym. We współczesnej demokracji niezaprzeczalną zaletą szybkiego 
rozwoju technologicznego jest coraz bardziej powszechny dostęp do narzędzi komunikacyjnych. Jednak zarazem 
obserwuje się pewne mankamenty, które można uznać za efekty uboczne łatwego i szybkiego dostępu do 
mechanizmów komunikacyjnych - uproszczenie form przekazu komunikacyjnego, obniżenie standardów wymiany 
opinii uczestników debaty publicznej, opieranie się na wiedzy potocznej prowadzącej do merytorycznie słabszego 
poziomu argumentacji. Z kolei jakość debaty publicznej wpływa zarówno na partycypację we współdecydowaniu, 
jak i na merytoryczny poziom podejmowanych decyzji. 
Do udziału w spotkaniu w charakterze prelegentów przewiduje się zaproszenie ekspertów wywodzących się 
zarówno ze środowiska akademickiego jak i praktyków, zarówno ze Szczecina jak i z innych ośrodków w Polsce. W 
zamierzeniu inicjatorów przedsięwzięcia (podobnie do spotkania grudniowego) II Forum ma bowiem mieć 
charakter ogólnopolski. Adresatem wnioskowanego zadania publicznego mieliby być członkowie organizacji 
pozarządowych, radni, samorządowcy, studenci kierunków humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza 
zainteresowani tematyką mieszkańcy Szczecina i regionu. 
Organizatorzy, o ile byłoby to możliwe, proponują odbycia II Forum Współdecydowania w sali sesyjnej Rady 
Miasta Szczecin, a także mają nadzieję, że podobnie jak w grudniu 2015 r., weźmie w nim udział Paweł Szczyrski, 
Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecin. 
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 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

Przewiduje się, że II Forum  Współdecydowanie pozwoli na prezentacje istotnych, (wymienionych w p. III.2.) 
założeń tematycznych, których upowszechnienie może przyczyniać się do zwiększenia partycypacji obywatelskiej 
we współdecydowaniu na forum lokalnym. Uczestnicy II Forum będą mieli okazję nie tylko do skonfrontowania 
własnych poglądów z tezami zaprezentowanymi przez zaproszonych ekspertów ale również do wzięcia czynnego 
udziału w drugiej części Forum. Podobnie jak w przypadku I Forum, istotnym elementem debaty byłaby bowiem 
możliwość wzięcia udziału w dyskusji przez uczestników stanowiących audytorium spotkania. Organizatorzy 
przewidują ponadto przygotowanie pisemnego sprawozdania z przedsięwzięcia, zarówno z części plenarnej jak i 
dyskusyjnej. 
Przewiduje się, że w wydarzeniu będzie uczestniczyć co najmniej 30 osób,  
Efektem realizacji zadania publicznego będzie sprawozdanie merytoryczne z przebiegu forum, które zostanie 
dostarczone do Urzędu Miasta Szczecin.  
 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)  
 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji
3) 

(zł) 

do poniesienia  
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego

4)
 

(zł) 

1 
Honoraria dla prelegentów (umowy cywilnoprawne w 
tym składki ZUS i PD) 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 

2 
Organizacja i przygotowanie merytoryczne II Forum 
Współdecydowania  - Pracownia Analiz Obywatelskich 

3 628,50 zł 3 628,50 zł 0,00 zł 

3 
Obsługa biura TWIKS i Obsługa finansowa wydarzenia 
(umowa cywilnoprawna, w tym składki ZUS i PD) 

1 371,50 zł 1 371,50 zł 0,00 zł 

Koszty ogółem: 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 

 
 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 
 
 

................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta)          Data: 19/05/2016 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

                                                 
3)

 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.   
4) 

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  


