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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 Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

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 STACJA KULTURA W BORNEM SULINOWIE, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000656596, Kod pocztowy: 78-449, Poczta: Borne
Sulinowo, Miejscowość: Borne Sulinowo, Ulica: Szpitalna , Numer posesji: 1, Numer lokalu: -,
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: szczecinecki, Gmina: Borne Sulinowo, Strona www:
biuro@stacja-kultura.pl, Adres e-mail: ginamali@gmx.de, Numer telefonu: 797370360,
 
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)

Longina Malinowski
 
Adres e-mail: ginamali@gmx.de Telefon: 797370360

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego
Stacja Kultura 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.07.2021 Data
zakończenia

15.09.2021

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

IV Międzynarodowy Plener Artystyczny to wydarzenie kulturalne mające na celu promocję
województwa zachodniopomorskiego poprzez zaproszenie utalentowanych artystów i
„uwiecznienie” przez nich w formie obrazów i rzeźb - przepięknego krajobrazu takich miejscowości
jak: Siemczyno , Borne Sulinowo, Czaplinek i Szczecinek oraz przedstawienie szerokie publiczności
za pomocą artystycznych technik m.in. piękna architektury świeckiej i sakralnej.

Borne Sulinowo to niespełna 28- letnie miasto, w którym tożsamość społeczna tworzona jest od
niedawna. Ze względu na militarną przeszłość miasta - stacjonowały tu niegdyś wojska niemieckie, a
następnie radzieckie - miejscowość przyciąga tysiące turystów zaciekawionych miejscami, które
pojawiły się na mapach dopiero po 1993 roku. Jednak mieszkańcy, dla których militarne ślady są
codziennością, potrzebują nowych atrakcji i różnych form odpoczynku - oferty sportowo -
rekreacyjnej, a wielu z nich też kulturalnej.
Właśnie tę potrzebę - spełnienia kulturalnego i artystycznego - mieszkańców gminy Borne Sulinowo
i osób z miejscowości ościennych od kilku lat próbują zrealizować członkowie Stowarzyszenia
„Stacja Kultura”, m.in. organizując Międzynarodowy Plener Artystyczny.

Grupę docelową projektu stanowi 14 artystycznych osobowości z różnych zakątków Polski, w tym z
Bornego Sulinowa, Czaplinka i Złocieńca, Szczecinka, Drawska Pomorskiego, Mirosławca, Kalisza
Pomorskiego, Olsztyna, Biskupca, Giżycka i Bartoszyc. Plener zaszczycą swoją obecnością również
twórcy z zagranicy – z Niemiec, Irlandii, Hiszpanii. Każda osoba zainteresowana plenerem -
niezależnie od wieku i statusu społecznego - będzie mogła wziąć udział w organizowanych
warsztatach malarskich, jak również będzie mogła obserwować "na żywo" artystów podczas prac w
plenerze. Wszystkie osoby zainteresowane sztuką będą mogły obejrzeć wystawę prac
zaprezentowanych m.in.w Pałacu w Siemczynie, w Galerii Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku i
w Galerii MBP Borne Sulinowo.

Stowarzyszenie „STACJA KULTURA” przewiduje udział w plenerze, w dniach od 15 sierpnia do 25
sierpnia, 14 artystycznych osobowości z różnych zakątków Polski, w tym z Bornego Sulinowa,
Czaplinka i Złocieńca, Szczecinka, Drawska Pomorskiego, Mirosławca, Kalisza Pomorskiego,
Olsztyna, Biskupca, Giżycka i Bartoszyc. Plener zaszczycą swoją obecnością również twórcy z
zagranicy – z Niemiec, Irlandii, Hiszpanii.
Artyści zakwaterowani zostaną w Pałacu Siemczyo, jednakże całe przedsięwzięcie będzie miało
charakter „wędrowny” – prezentacja prac odbędzie się w wielu innych urokliwych zakątkach
województwa zachodniopomorskiego, m.in.: na Zamku w Szczecinku, w Galerii MBP Borne
Sulinowo, w innych instytucjach kulturalnych, które wyrażą chęć prezentacji naszych prac.

Unikatowość naszego projektu będzie polegać na tym, że publiczność będzie mogła obserwować
malarzy i rzeźbiarzy podczas pracy. Osoby (młodzież, jak i osoby dorosłe), które zechcą sprawdzić
swoje umiejętności artystyczne, będą mogły wziąć udział w warsztatach malarskich.
Przewidujemy, że artyści wykonają łącznie ok. 40 prac ok. obrazów i rzeźb.

Dla osób zaczynających swoją przygodę z malarstwem przewidujemy zorganizowanie 5 warsztatów.

Miejsce realizacji
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Miejsce realizacji pleneru - miejscowości województwa zachodniopomorskiego:
- artyści zakwaterowani zostaną w pałacu w Siemczynie,
- artyści będą tworzyć w różnych miejsca województwa zachodniopomorskiego, m.in w Siemczynie,
Bornem Sulinowie, Czaplinku, Drawsku Pomorskim,Szczecinku,
- wystawa/wernisaż odbędzie się w Pałacu w Siemczynie, w Galerii na Zamku w Szczecinku i w
Galerii MBP w Bornem Sulinowie i Połczynie Zdroju,

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie przedsięwzięcia
kulturalnego pn.
„ IV Międzynarodowy Plener
Artystyczny Stacja Kultura 2021”

14 artystów lista obecności uczestników
pleneru, zdjęcia, plakat,
folder

Zorganizowanie warsztatów
artystycznych

5 dni x 3 godz. lista obecności, zdjęcia

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” jest stosunkowo młodą organizacją - zostało wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego 3 stycznia 2017 r. – jednakże już w pierwszym roku stowarzyszenie z
pozytywnym skutkiem aplikowało o środki finansowe w wielu programach dotyczących inicjatyw
kulturalnych. W 2018 r. członkowie organizacji, pragnąc wykorzystać potencjał artystyczny jednej z
członkiń - obecnego prezesa Stacji Kultura – kostiumologa, scenografki, artysty i instruktora
malarstwa – zorganizowało I Międzynarodowy Plener Artystyczny. Impreza spotkała się z dużym
zainteresowaniem artystów i publiczności, która towarzyszyła artystom podczas powstawania ich
prac i licznie odwiedziła wystawę. W 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowało II edycje pleneru, w
2020 odbyło się już trzecie przedsięwzięcie. Stowarzyszenie oprócz imprez, w których tematyką
wiodąca jest malarstwo i rzeźba, organizuje również koncerty i spektakle słowno - muzyczne. Dzięki
uszytym przez panią Longinę Malinowski kostiumów historycznych, takie wydarzenia jak Święto
Trzech Króli i Happening Pierwszomajowy w Bornem Sulinowie, Dni Henrykowskie w Siemczynie ,
czy też otwarcie ul. Grunwaldzkiej w Połczynie Zdroju należą do najbardziej widowiskowych
wydarzeń w wielu powiatach. Członkowie organizacji uczestniczą również w akcjach
charytatywnych. W 2020 r. "Stacja Kultura" włączyła się w szeroko zakrojone w gminie Borne
Sulinowo przedsięwzięcie szycia maseczek ochronnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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W skład zarządu wchodzą osoby, które w plebiscycie Głosu Koszalińskiego - Osobowość roku 2020 -
zakresu kultura - zostały docenione przez mieszkańców gminy Borne Sulinowo i gmin ościennych.
Prezes - Longina Malinowska zajęła w ubiegłym roku I miejsce, wiceprezes w tegorocznej edycji
konkursu jest również na pierwszym miejscu (ostateczne wyniki ostaną opublikowane pod koniec
maja 2021). Działania członkiń zarządu zostały docenione po realizacji wielu projektów z zakresu
kultury wysokiej, m.in organizacji spektaklów słowno- muzycznych i warsztatów malarskich. Jednak
sztandarową imprezą Stowarzyszenia jest Międzynarodowy Plener Artystyczny - impreza cykliczna,
która z każdym rokiem organizowana jest z coraz większym rozmachem.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkładem rzeczowym związanym z realizacją zadania będą sztalugi i różnego rodzaju akcesoria
malarskie należące do Stowarzyszenia.
Do dyspozycji organizatorów i uczestników projektu będą dwa samochody. Stowarzyszenie
przewiduje udział w projekcie ok. 5 wolontariuszy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. noclegi i wyżywienie 8 000,00    

2. druki plakatów, folderów, i inne
materiały biurowe

2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny)

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.
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