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Miedzynarodowe Dni Bonhoeffero,vskie
Wplyw SenlinariumKaznodziejskiego prowadzonego
przez Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach na

i obecne Pomorze Zachodnie

w okresie od 20 maja do 15 lipca 2013 J

W r:ORMJE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PlJBLlCZNECjO

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

skladana na podstawie przepisÓw dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 1'.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta/oferent6wl)3)

l) nazwa: Parafia Ewangelicko - Augsburska "Swietej Trójcy" w Szczecinie

2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( *) koscielna osoba prawna ( ) koscielnajednostka organizacyjna

( ) spóldzielniasocjalna ( ) inna:

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

nie dotycz}' (patrz zalacznik 1aj

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) -Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Panstwa do

KosciolaEwangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

5)NIP 9551488479, REGON 810883685

6) adres:

miejscowosc:Szczecin ul.: Energetyków 8

gmina Szczecin pOVv1atSzczecin województwo zachodniopomorskie

kod pocztowy:70 -656 poczta: Szczecin

7) tel.' -

parafia-szczecin/qJ.luteranic.pJ http:// \v\vw.luteranie.pl/szczecin

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowaniaoferenta/oferentówl):

a) ks. Slawomir Sikora - proboszcz

b) ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............

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

10) nazwa. adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

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

kontaktowego)

2 )dlA&v~



12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Regulamin Parafialny Kosciola Ewangelicko --Augsburskiego par 5 ust. 2.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Nie dotyczy

13) jezeli oferent ioferencil) prowadziiprowadza])dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu clorejestru przedsiebiorców ....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

nie dotyczy

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

t
.

d .10)
Z przy oczemem po stawy prawnej

Nie dotyczy

III. Szczególowy zakl'es rzeczowy zadania puhlicznego proponowanego do realizac.ii

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Szczecinie pragnie podejlnowac tematy, które dotycza
codziennego zycia wspólczesnego czlowieka. W dobie konsumpcjonizmu pragniemy v,rykazac,ze o
wiele cenniejsze jest "byc", niz tylko miec. Inspiracja do tego typu rozmów bedzie swiadectwo zycia
ewangelickiego niemieckiego duchownego ks. Dietricha Bonhoeffera, ktÓlY zwiazany byl ze
Szczecinem. W latach 1935 ..- 37 prowadzil w Finkenwalde (Szczecin - Zdroje) Seminarium
Kaznodziejskie, gdzie przygotowywal mlodych ludzi do sluzby w Kosciele w duchu
antynazistowskim. Jego absolwenci wiedzieli, ze decydujac sie na opór wobec totalitaryzmu, moga nie
"miec" srodkÓw do zycia i beda musieli dzialac \\1 konspiracji, ale jednak "beda" wierni swoim
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ideatom. Doswiadczenia wielu lat organizowania Dni Bonhoefferowkich pokazuje, ze historia
Bonhoeffcra oraz Seminarium Kaznodziejskiego inspiruje wielu wspÓlczesnych ludzi.

Tegoroczne Miedzynarodowe Dni Bonhol~fferowskie poruszac beda temat tworzenia ruchu
oporu wobec IUlzizmuna terenie Pomorza Zachodniego oraz duchowosci, l<tóra byla scisle z tym
ruchem Z\viazana. Dla podkreslenia unhversalizmu mysli Bonboeffera bedziemy równiez
podjety tl~mat wplywu duchowosci tl,~ologana wspólcz(~sne pol{oll~nia ludzi róznych Indtur
i tradycji.

Poniewaz w ubieglym roku otwol'zylismy w miejscu pamieci dzialania Bonboeffera
w Szczecinie Zdro,jach "Ogrodu Ciszy i Medytacji", tam planujemy zorganizowac wieczorny
I{()ncert muzyki powazm~j, polaczony z recytacja wierszy Bonhoeffel-a. Bedzie to doskonala
okazja, aby rozpowszechnic to miejsce, jak i ,jego znaczenie zarówno wsród mieszkanc6w
Szczecina, ,jak i wsród gosci zagranicznych. Juz dzisia,j wiemy o gosciach z Hamburga, Berlina
Ol-aZz Holandii.

Od dwóch lat wydajemy równiez dwu,iezyc:me (polski, niemiecki) materialy
pokonferencyjne, l{t6re dolmmentu,ja przebieg poszczegblnych wydarzen, pozwala,j~lsiegnac po
bogactwo 'wyglaszanych referatów lub zapoznac sie z nimi osobom, które nie mogly w nich
osobiscie uczestniczyc.

Warto zaznaczyc, ze w programie iegoroc:mych JVliedz,yuarodowych Dni
Bonhocncrmvskkh planowane sa n~fcraty dwbch wybitnych zna\"ców myslicida ni(~micckiego
cenionych w srodowisku Bonhoefferowskim.

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

skutków

Dni Bonhoeilerowskie realizowane sa od roku 2003. Od lat ksztaltuja otwartosc

wielokulturovla, miedzynarodowa orazwielowyznaniowawsród uczestników imprezy. Dla.

gosci z zagranicy jest to interesujaca f(mna promowania naszego miasta, zarÓwnopod katem

turystycznym, jak i atrakcyjnosci dziedzictwa kulturo\vego i historycznego. W czasie tych

minionych spotkai1 zrodzily sie rÓwniez wartosciowe relacje i przyjaznie polsko -

niemieckie, ktÓre maja wymiar miedzyinstytucjonalny, ale rÓvmiez miedzyludzki.

W ubieglym roku w Dniach wziela udzial liczna grupa Niemców oraz Holendrów,

ktÓrzy uczestniczyli rÓwniez z Dniami Morza w Szczecinie, co rÓwniez stworzylo szanse

lepszej promocji Szczecina wsrÓd gosci z kraju i zagranicy. Biorac pod uwage wzrost

zainteresowania turystyka historyczna, warto promowac takie miejsca jak "Ogród ciszy

i medytac,ji". Poza tym od ubieglego roku znacznie wzroslo zainteresowanie historia tego

miejsca wsrÓd mieszkaÓcÓ\v Szczecina, ktÓrzy chetnie odwiedzali OgrÓd. Ta inicjatywa

znalazla rÓwniez uznanie (iazety Wyborczej, ktÓra nominowala ks. Slawomira Sikore

proboszczaParafii Ewangelicko- Augsburskiejw Szczeciniedo nagrody"Szczupak2012",

przyznawanej za najbardziej nowatorskie pomysly dla dobra lokalnej spolecznosci.

4 ~1. [J.~~



3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Dni BonhoetTerowskie maja liczna stala grupe odbiorców. Co roku udaje sie zainteresowac

myslami Bonhoeflera kolejne osoby, dla ktÓrychwazne sa tematy: historyczne, teologiczne,

ekmneniczne, kulturalne i miedzynarodowe. Planowany w Ogrodzie w Szczecinie Zdrojach

wieczorny koncert zapewne przyciagnie wielu melomanÓwmuzyki powaznej, a takze

mieszkaÓcÓwtej czesci Szczecina.

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

szczegÓlnoscize wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.lI)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich. 5 lat oferent/oferenci!) otrzymal/otrzymali!) dotac,ie lIa dotJnansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktÓrezostaly dofinansowane,

organu ktÓryudzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji 11)

nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

- krzewienie idei pokoju j porozumienia miedzykulturowego i miedzynarodo\vego
- rozwÓjmysli slynnego na calym swiecie, a zwiazanego ze Szczecinem teologa i etyka ks.
Dietrich Bonhoef1era
- rozwÓjdialogui porozumieniapolsko- niemieckiego
- budowanie wrazliwosci muzycznej
- zainteresowanie "Ogrodem ciszy i medytacji" nauczycieli historii, przewodnikÓw
turystycznych oraz organizatorÓwprojektÓwpolsko - zagranicznych

Sposoby realizacji:

5 k ~tWQ



7. Mie,jscerealizac,ji zadania publicznego

Miedzynarodowe Centrum Studiów i Spotkali im. D. Bonhoeffera w Szczecinie ul. Piotra
Skargi 32
Miejsce Pamieci w Szczecinie Zdrojach ul. Jabloniowa

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publiczncg(12)

01 czenvca (sobota)

08:30 \Vyjazd autokaru sprzed Kosciola Swiete,jTr6jcy
09:00 ]>olsko- niemieckie spotiumie w "Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. ks.
Dietricha Bonhoeffera" w Miejscu Pamieci w Szczecinie - Zdrojach z udzialem chóru

puzonist6w z Eberswalde oraz zespolu instrumentalno - wokalnego Pomerania Ensamble
ze Szczecina
10:30

11:45
12:00

12:45

13:30
20:00

odjazd do .Miedzynarodowego Centrum Studiów i Spotkan im. Bonhoeffera
na ul. Piotra Skargi 32 w Szczecinie
Rozpoczecie konferencji
wyklad dr bp Hans Jiirgen Abromeit z Greifswaldu "Duchowosc oraz ruch
oporu na Pomorzu - wplywy Dietricha Bonhoeffera"
wyklad dr Joel Burnen z 'Wroclawia "Cbrzesci,janinw Trzeciej Rzeszya
Chrzesci,janinw III RP: duchowoscBonhoefferadzis"

Dyskusja i glosy uczestników
koncert muzyki powaznej w wykommiu zespolu High Five Brass ze
Szczecina oraz poezja Dietricha Bonho(~ffera w wykonaniu aktora Teatru
\Vspólczesnego Przemyslawa \Valicha

Przygotowanie, przetlumaczenie i wydanie materialówpokonferencyjnych - wydanie

broszury 50 -60 stron w jezyku polskim i niemieckim (czenviecllipiec 2(13)

9. Harmonogram'J)

6 k~'k0V6Z



Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20 maja do ]5 lipca 20 l3
-.-- ..-----

podmiot
- . -.--.

Poszczególne dzialania w zakresie

I

Terminy realizacji poszczególnych

realizowanego zadania publicznegol4) dzialali

Akcja

oficjalnych gosci,
zaproszenia 120 lm~iam 3] maja
informacja

promocYJna,

w mediach, plakaty

Przewóz uczestników spod Kosciola
Swietej .rrójcy na uL EnergetykÓw 8 w
Szczecinie do Szczecina Zdrojów na uL
Jabloniowa

Polsko - niemieckie spotkanie w
"Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. ks.
Dietricha Bonhoeffera" w Miejscu
Pamieciw Szczeciniem Zdrojachz
udzialem chóru puzonistów z
Eberswaklc oraz zespolu
instrumentalno wokalnego Pomerania
Ensamble ze Szczecina

o l czerwca 2013 godz. 8.30

(ok. 50 osÓb)

Ol czerwca 2013 godz. 9JJO

(ok. 200 osób)

~dja~~ d~~1ied~~n~rodowego,~~~tr~m
1

01 czenv

.

ca 2013 godz. 10:30

StudlOWl Spotkan 1m.Bonhod1ela nd (ok. 50 osób)
ul. Piotra Skargi 32 w Szczecinie

Rozpoczecie konferencji

wyklad dr bp Hans Hirgen Abromeit z
Greifswaldu "Duchowosc oraz ruch

oporu na Pomorzu wplywy Dietricha
Bonhoeffera"

wyklad dr Joe! Bumel! z Wroclawia
.,Chrzescijanin w Trzeciej Rzeszy a
Chrzescijanin w nI RP: duchowosc
Bonhoeffcra dzis"

Dyskusja i glosy uczestnikÓw

koncert muzyki powaznej w
wykonaniu zespolu High FiveBrass ze
Szczecina oraz poezja Dietricha
Bonhoeffera w wykonaniu aktora
Teatru Wspólczesnego Przemyslawa
Walicha

Przygotowanie, przetlumaczenie i
wydanie materialów
pokonferencyjnych - wydanie
broszury 50 - 60 stron w jezylm
polskim i niemieckim

01 czenvca 2013 godz. 11.45

(ok. 100 osób)

01 czerwca 2013 godz. 12:00

(ok. 100 osÓb)

01 czenvca 2013 godz. 12:45

(ok. 100 osÓb)

01 czerwca 2013 godz. 13:30

(ok. 100 osób)

01 czerwca 2012 godz. 20:00

(ok. 250 osób)

02 czerwca ... 15 lipca

Oferent lub mny

odpowiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego zadania

publicznego

Parafia Ewangelicko - Augsburska

w Szczecinie

Parafia Ewangelicko

w Szczecinie

Augsburska

ParaJja .F\vangelickomAugsburska

w Szczecinie, chÓru puzonistÓw z

Eberswalde oraz zespolu

instrumentalno - wokalnego
Pomerania Ensamble ze
Szczecina

Paratia Ewangelicko

w Szczecinie

Augsburska

Parafia Ewangelicko - Augsburska

w Szczecinie

Parafia Ewangel.icko - Augsburska

w Szczecinie oraz dr bp Hans

JUrgen Abromeit

Parafia Ewangelicko Augsburska

w Szczecinie oraz dr Joel Bumel!

Parafia Ewangel.icko

w Szczecinie

Augsburska

Paratia Ewangelicko - Augsburska
w Szczecinieoraz High Five Brass
i Przemyslawa Walicha

Parafia Ewangelicko

w Szczecinie

Augsburska

7 k .~'kGVR



10. Zaldadane rezultaty realizac.ii zadania publiczl1eg(15)

Realizacja projektu umozliwia:

- poglebienieporozumieniapolsko- niemieckiego
- Jepszezrozumienie wspÓJneji trudnej historii obu narodÓw
- usu\vanie poczucia obcosci i wz<~jemnejantypatii
-poszukiwanie praktycznych drÓgksztaltowania przyszlosci
-poglebienie idei pokojowych
-poglebienie swiadomosci mieszkahcÓwSzczecina na temat D. Bonhoeffera
- rozwÓjkulturalny, duchowy i merytoryczny osÓbuczestniczacych \v tym przedsiewzieciu
- ksztaltovvanieswiadomosci na temat historii Szczecina oraz podejmowanie refleksji na temat
wspÓlczesnychuwarunkowali ogÓlnoeuropejskich
-ukazania miejsc pamieci jako terenu przyjaznego wspólczesnemu czlowiekowi, gdzie
moze odpoczac, zapoznac sie z historia oraz zret1ektowac jej pozytywny wplyw na
codziennosc

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztÓw realizac.ii zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

8 k. ~tw&

Lp. Rodzaj kosztÓw 16) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia tlnansowych pokrycia
(w zl) z srocJkó\v z wkladu

N
wnioskowanej wlasnych, osobowego,
dotacji srodków w tym pracy?,
(w zl) z innych spolecznejo

zródel, w tym czlonków
C'(\) -- VJ

wplat i oplat i swiadczenU'J :2 ""
:2 ....

-i3
.....

wolontariuszy
... i:: adresatÓw"V (\)
(\) ., .....,.,

zadania (w zl)- '"
.(;) N N
.", .j) "V

pubJicznego'?)
;:§

o o
:::.;

(w zl)
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Kosztv- 18)
meryioryczne 'po
stronie Parafii

Ewangelicko ---

Augsburskiej w
Szczecinie

l ) Honoraria i
wynagrodzen ia

" 750,00 umowa l 500,00 l 000,00 500,00L.
- wykladowcy

2) honorariai
wynagrodzeniadla
wykonawcÓw
koncertÓw:

l 800,00 umowa 800,00 800,00
- zespól Pomerania
Ensamble

- zespól lIigh Five l 4 500,00 umowa 4 500,00 4 500,00
Brass

- aktor l 000,00
l 1 000,00 umowa 1 000,00

2) wyzywienie
l 2000,00 ftktura 2000,00 2 000,00

3) Transport
uczestnikÓw 1 500.00 ftk tura 500,00 500,00

4) }'lumaczenia

-kabina do
tlumaczenia 1 3 000,00 flktura 3000,00 3 000.00
symultanicznego

- tlumaczenie
przemówien 1 500.00 umowa 500,00 500,00

- tlumacz
symultana l 1 000,00 umowa 1 000,00 l 000,00
- tlumaczenie
materialów
pokonferencyinych l l 200,00 umowa l 200,00 1 200,00

------- --



2. Przewidywane zrÓdla finansowania zadania publicznego

l Wnioskowana kwota dotacji

10 000,00 44,44 %

2 'Sl:oc!kTii;;;;t1SC;\Ve..\vlilS11e.[.7)

., 500J)0 zl l 1,12'%

-' finanso\ve z innych zrÓdel ogó!em (srodki finansowe wymienione w pkt
3.1-3.3)11)

10 000,00 zl 44,44 %

3.1 wplaty i oplaty adresatÓwzadania pUblicznegom

0,00 zl 0,00 ';lo

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

z budzetu paÓstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych) 17)

0,00 zl 0,00%

3.3 pozostaleJ7

10 000,00 zl 44.44 '%

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

5 (srodki wymienione w pkt 1- 4)

00,00 zl
-------
22 500,00 zl

0,00%

100 (~ó

lo~-\.li~

II Koszty obslugi::'!)
zadania
publicznego,w
tymkoszty
administracyjnepo
stronieParafii
Ewangelicko-
Augsburskiej:
l) koszty 1 500,00 umowa 500.00 500,00administracyjne

HI l. Promocjai
reklama:
- projektgraficzny,
redakcja
materia!ów
projektui
materialów 1 1 500,00 umowa 1 500,00 1 500.00
pokonferencyjnych

-druk programu i 1 1 000.00 faktura 1 000.00 500.00 500.00
zaproszeJ1

- materia!y
pokonferencyjne 1 3 500,00 flktura 3 500,00 500,00 3 000.00
(druk)

IV Ogólem: 22 500,00 ]O000,00 10000,00 2 500,00



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznycn21)

Uwagi, ktÓremoga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

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

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

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

]. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania pubIicznego22)

- Ks. Slawomir Sikora - proboszcz Parafij Swietej 'Trójcyw Szczecinie,
-Alfred Smolczy6skim Prezes Rady Parafialnej Parafii Swietej TrÓjcyw Szczecinie,
-Rada Parafialna Parafii Swietej TrÓjcyw Szczecinie,
- Izabela Sikora - ksiegowa i sekretarka,
-dr bp l1ans Jiirgen Abromeit z GreifswaIdu
- dr JoeI Burnell (USA) z EwangelikaInej Wyzszej Szkoly Teologicznej \ve \Vroclawiu
- zespÓl High Five Brass ze Szczecina
-orkiestra puzonistów z Eberswalde
-zespÓlwokalno - instrumentalny Pomerania Ensamble

j
czlonkowie Stowarzyszenia na rzecz wspierania Centrum Bonhoel1erowskiego:
Katarzyna Luc, Karolina Wrzosek, Izabela Sikora, Irena Sloma, Bruno Zagrodny,
Lechoslaw Czernik, Alfred Smolczynski, Ludwik Grzenkowicz, Ryszard Kuligowski,
Comelia l1erz, Lorenz liansen, dr Fritz Wilhelm Boyens, Edeltraud Sekhow:

- tlumacz jezyka niemieckiego,
- Krystyna Koczkodaj ..mgospodyni Centrum Bonhoeffera,
-Greta Zurawicz - koscielna,
- obslugatechnicznai gastronomicznaok. 10osÓb,

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

- ,.OgrÓdCiszy i Medytacji im. Dietricha Bonhoeffera" w miejscu pamieci w Szczecinie Zdrojach

11 l1. ~k~

Nazwa organu administracji Kwota srodkÓw Informacja o tym, czy 'I'ermin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wnioskÓw
tlnansÓ\vpublicznych o przyznanie srodkÓw (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej o1'eliy
pozytywnie, czy tez
nie zostaJe-a)jeszcze
rozpatrzonv(-a) --

Fundacja WspÓIpracy Polsko - lO 000,00 NIE 08.05.2013

Niemieckiej



- sala konferencyjna oraz ogród w Miedzynarodowym Centrum Studiów i SpotkaJ] im. Dietricha

Bonhoeffera w Szczecinie

- Sprzet naglosnieniowy wlasny

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadal1publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspÓlpracyz administracja publiczna).

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Szczecinie w dniach 04 - 07 czerwca 2009, 20 maja - 17

czerwca 2011 oraz 20 - 22 maja 2012 roku realizowala Miedzynarodowe Dni Bonhoel1erowskie

wspierane z dotacji Urzedu Miasta Szczecina.

RealizujemyrÓwniezpolsko - niemieckieprojektywymicmymlodziezyw ramach srodkÓwz Unii

Europejskiej w ramach wspÓlpracy transgranicznej. Parati[\ wywiazala sie ze wszystkich zobowiazal]

f1nansowych i merytorycznych podczas realizowania projektÓw dofinansowanych przez Um:)d

Miasta w Szczecinie. Charakter tegorocznego projektu jest kontynuacja wczesniejszych udanie

zrealizowanych zadali.

Od k\vietnia 2013 realizujCll1Y projekt kulturalny "Protestantyzm w kulturze, kultura \v

protestantyzmie" przy wsparciu Zachodniopomorskiego Urzedu Marszalkowskiego.

Ubiegloroczne tvliedzynarodowe Dni Bonhoefferm.vskie stanO\vily ciekaw,,! forme
spedzenia pozytecznie czasu dla gosci zza granicy. OprÓcz tych, ktÓrzy przyjechali do
Szczecina kolejny rok z rzedu, nie brakowalo nowych osÓb, ktÓre szczegÓlnie zostaly
zainteresowane Ogrodem Ciszy i Medytacji. Cieszy nas rÓ'vvniez,ze mieszkailcy Szczecinie,
szczegÓlnie ZdrojÓw, rÓ\vniez wyrazili zainteresowanie miejscem, ktÓre bylo dla nich
dotychczas bardzo malo znanym. Liczne odwiedziny Ogrodu po jego otwarciu zarÓwno
przez indywidualne osoby, jak i grupy, umocnily nas w przekonaniu, ze podjelismy w
ubieglym roku dzialania.

Osiagnieciem w realizacji tego zadania jest rÓwniez powstanie publikacji

materialÓwpokonferencyjnych w fonnie ksi[!zki, ktÓrej20 egzemplarzy zostalo wyslane do

bibliotek w calym Szczecinie, co umozliwi szerszej grupie odbiorcÓw na zapoznanie sie z

przeslaniem i realizacja tego projektu.

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) przewiduje(-'1)zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie opIat od adresatÓwzadania;

12 l~ ~kWt



3) oferentjest zwia?any niniejsza oferta do dnia 15 lipca 2012:

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

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów int()rmatycznych, osoby, ktÓrych

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia] 997 r. o ochronie danych

osobowych (I)z, U, z 2002 r. Nr 10 I, pOL 926, z pózn, zm,);

5) oferent sldadt\jacy niniejsza oferte nie zalega z oplacaniem nalez,nosci

podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty S,!zgodne z wJasciwa ewidencja]);

z tytulu zobowiazan

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje S'1 zgodne z aktualnym starJCTilprawnym i

faktycznym,

Parafia Ewang;icko.Augsburska
Svietej Trójcy

",' 1'. 'E'llejge(',k(\v' E",.70',{j56 'S'z'cz'eciri ,,'.'.,

11. J \l\7-\., C.cll ~O~i4J.-4t d 'JD.fIHO".IWbc.".~~~SS,-J~~, Y.~

.. . .. . . .. .. . .. . .. . .. , . .. , .. .. . .. . .. , .. . . .. .. , .. ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osÓb upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentÓw! )

Data 04 kwietnia 2013 r.

Zalaczniki:

L Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Si!dowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotÓwskladajacych oferte wspólna niz,wynikajC}cyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-Ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty,lSi

Adnotacje urzedow(25)

I)Niepotrzebne skreslic.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadaJ} publicznych okreslonych \V art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

3)Kazdy z oferentÓw skladajacych oferte wspÓlna przedstawia swoje dane. Kolejni oteren ci dolaczaja wlasciwe
pola.

4) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisÓw, \v szczegÓlnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne

13 k.l~~~


