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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 Projekt Choszczno, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
stowarzyszeń zwykłych: 1/2021, Kod pocztowy: 73-200, Poczta: Choszczno, Miejscowość:
Choszczno, Ulica: Kopernika , Numer posesji: 12, Numer lokalu: 6, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: choszczeński, Gmina: Choszczno, Strona www: , Adres e-mail:
projekt.choszczno@gmail.com, Numer telefonu: 500700246,
 
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)

Marcin Gibert
 
Adres e-mail: projekt.choszczno@gmail.com Telefon: 
500700246

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Noc Bibliotek w Choszcznie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.10.2022 Data
zakończenia

08.10.2022

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

Wydarzenie pn. „Noc Bibliotek w Choszcznie”, podczas której zostanie zorganizowane spotkania z
byłymi mieszkańcami Choszczna oraz Pomorza Zachodniego, którzy odnieśli szeroko pojęty sukces
na arenie ogólnopolskiej i światowej. Podczas spotkań odbędą się również występy lokalnych
zespołów muzycznych. Noc Bibliotek odbędzie się 8 października 2022 w Choszcznie.
W organizowanym wydarzeniu wezmą udział mieszkańcy Pomorza Zachodniego, w szczególności
mieszkańcy powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego oraz
stargardzkiego. Wydarzenia będzie bezpłatne i ogólnodostępne. Spotkanie są doskonałą okazją do
promocji marki Pomorza Zachodniego wśród mieszkańców, a także turystów odwiedzających nasz
region. Niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia i budowania więzi z regionem wśród lokalnej
społeczności.

Tegoroczna akcja "Noc Bibliotek" odbędzie się pod hasłem "To się musi powieść", która ma celu
pokazać wspierającą moc literatur oraz siłę lokalne społeczności. Noc Bibliotek w swoim założeniu,
to akcja, która ma przekonać do czytania, a także promować Miejską Bibliotekę Publiczną w
Choszcznie jako najbliższe miejsce spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami sprzyjającymi
wymianie idei i integracji lokalnej społeczności.

Nocy Bibliotek towarzyszyć będzie akcja "Podziel się książkami" - zachęcając czytelników do
przynoszenia do biblioteki przeczytanych nowości wydawniczych, klaski i lektur oraz innych
poszukiwanych książek.

Noc Bibliotek będzie niekonwencjonalnym początkiem świętowania Jubileusz 75-lecia działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, która działa nie przerwanie od 1 listopada 1947 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie jest główną biblioteką publiczną Gminy Choszczno oraz
Powiatu Choszczeńskiego. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych
mieszkańców gminy i powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne
funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy i powiatu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie:
- gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory i Dokumenty Życia Społecznego,
- pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowuje bibliografię regionalną,
- pełni nadzór merytoryczny i udziela bibliotekom w powiecie pomocy instrukcyjno-metodycznej i
szkoleniowej,
- popularyzuje książkę i czytelnictwo, promuje lokalnych twórców, od 15 lat wzorowo prowadzi
Dyskusyjne Kluby Książki.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępu
do wydarzeń kulturalnych, integracji społeczności lokalnej, popularyzację czytelnictwa, a także
kultywowanie tradycji regionu Pomorza Zachodniego.

Celem zadania jest: Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Pomorza
Zachodniego. Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji i ciekawych
wydarzeń. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat
najmłodszych. Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji społecznej. Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań
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wszystkich jej użytkowników. Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o
zachowanie tożsamości kulturowych.

Termin i miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie , 6-8
października 2022 r.

W ramach tego zadania udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek i
niepełnosprawność. Do budynku biblioteki prowadzi główne wejście znajdujące się od strony placu.
Nie ma tam
schodów, więc jest możliwość wjechania do środka budynku osób na wózkach inwalidzkich. Osoby
niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się po parterze biblioteki
oraz po Oddziale dla Dzieci, mogą być tam obsłużone przez jej pracowników. Biblioteka posiada
schodołaz, toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych do której można wjechać
wózkiem inwalidzkim przez Oddział dla Dzieci. Zadanie zapewnieni dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1062 ze zm.).

Miejsce realizacji

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie, ul. Wolności 13

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja wydarzenia kulturalnego
(ogólnodostępnego)

Ok. 200 osób Dokumentacja fotograficzna,
umowy zlecenia, transmisja
z wydarzenia, plakaty,
artykuły zamieszczone na
stronie www.choszczno.pl
oraz mediach
społecznościowych
Stowarzyszenia oraz gm.
Choszczno.

Promocja wydarzenia Zasięg regionalny Artykuł zapowiadający
imprezę oraz relacja po na
www.choszczno.pl
Plakaty na tablicach
miejskich i w 22 sołectwach

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

Stowarzyszenie Projekt Choszczno, został założone przez grupę osób od lat zaangażowanych w
społeczne działania na rzecz społeczności Pomorza Zachodniego.
Przedstawicielem Stowarzyszenia jest dr Marcin Gibert, który zrealizował i współtworzył wiele
projektów. Współtworzył następujące projekty: „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych
Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego” realizowany na terenie woj.
zachodniopomorskiego; Twórca inicjatywy szkoły programowania gier komputerowych w Gminie
Choszczno przy współudziale Urzędu Miejskiego w Choszcznie; Autor i realizator innowacji
społecznej pod nazwą "Gra edukacyjna: dobradecyzja.pl do nauki komputerowego wspomagania
decyzji opracowanej w ramach projektu pod nazwą Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenie ustawicznego osób dorosłych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 4.1, w obszarze którego realizowany jest projekt pn.:
”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, to
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Autor projektu: Gra edukacyjna Pigułka Wiedzy do rozwoju
wiedzy pracowników została opracowana w ramach projektu inkubacji pn.: „Inkubacja innowacji
społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Instytucja Zarządzająca
Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 4.1, w obszarze którego
realizowany jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego
osób dorosłych””, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Koordynator regionalny w biurze
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie projektów: Kompleksowy projekt adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych (MRN2); Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –
zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów
(PPOŻ). Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie,
przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ).
Stowarzyszenie Projekt Choszczno zrealizowało następujące projekty:
• Organizacja Choszczeńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (2021)
• Organizacja imprezy plenerowej „Szanty nad Jeziorem” (2020,2021)
• Organizacja imprezy masowej „Choszczno Summer Festival” (2022)
• Stworzenie „Ogrodu Społecznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie”
(2021)
• Organizacja charytatywnego turnieju piłki nożnej „Gramy dla Sylwii Żak” (2021)

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Członkowie Stowarzyszenie zrealizowali następujące projekty:
• Organizacja Choszczeńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (2021)
• Organizacja imprezy plenerowej „Szanty nad Jeziorem” (2020,2021)
• Organizacja imprezy masowej „Choszczno Summer Festival” (2022)
• Stworzenie „Ogrodu Społecznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie”
(2021)
• Organizacja charytatywnego turnieju piłki nożnej „Gramy dla Sylwii Żak” (2021)
Przedstawiciel stowarzyszenia prowadził następujące projekty: „Podniesienie Kompetencji
Cyfrowych Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego” realizowany na
terenie woj. zachodniopomorskiego; Twórca inicjatywy szkoły programowania gier komputerowych
w Gminie Choszczno przy współudziale Urzędu Miejskiego w Choszcznie; Autor i realizator
innowacji społecznej pod nazwą "Gra edukacyjna: dobradecyzja.pl do nauki komputerowego
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wspomagania decyzji opracowanej w ramach projektu pod nazwą Inkubacja innowacji społecznych
w obszarze kształcenie ustawicznego osób dorosłych. Instytucja Zarządzająca Programem
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 4.1, w obszarze którego realizowany
jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych”, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Autor projektu: Gra edukacyjna Pigułka Wiedzy
do rozwoju wiedzy pracowników została opracowana w ramach projektu inkubacji pn.: „Inkubacja
innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Instytucja
Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 4.1, w
obszarze którego realizowany jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych””, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Koordynator
regionalny w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie projektów:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2); Kompleksowy projekt adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków
zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ). Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do
zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z
pożarami lasów (PPOŻ).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Działania Stowarzyszenia będą wspierane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
pracowników Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Biuro Promocji UM zajmie się
promocją wydarzenia, zamieści na stronie www.choszczno.pl oraz w mediach społecznościowych
zapowiedź, relacje z imprezy oraz zamieści w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Projekt Choszczno
dokładny plan wydarzenia. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej czuwać będą nad organizacją
całości wydarzenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Organizacja wydarzenia (wynajem
nagłośnienia, oświetlenia,
wynagrodzenia muzyka)

3 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 000,00 3 000,00 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;
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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,
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 - złożony elektronicznie)

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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