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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: Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000183836, Kod pocztowy: 72-320, Poczta: Trzebiatów, Miejscowość: Trzebiatów, Ulica:
Wojska Polskiego, Numer posesji: 67, Numer lokalu: -, Województwo: zachodniopomorskie,
Powiat: gryficki, Gmina: Trzebiatów, Strona www: https://kultura.trzebiatow.pl/dzialaja-u-
nas/ttk/, Adres e-mail: tok@trzebiatow.pl, Numer telefonu: 913872614,
 
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)

Marta Górska
 
Adres e-mail: tok@trzebiatow.pl Telefon: 913872614

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego IDĄ ŚWIĘTA

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

11.12.2022 Data
zakończenia

30.12.2022

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

Zadanie „Idą święta” skierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Trzebiatów.
Głównym celem jest propagowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.
Cele szczegółowe:
- rozwój umiejętności artystycznych w oparciu o rodzinne tradycje i obrzędy
- wzrost wiedzy wśród uczestników zadania na temat różnorodnych tradycji bożonarodzeniowych,
kultywowanych w rodzinach na Pomorzu Zachodnim.

W ramach zadania, w dniach 13-16 grudnia 2022 r. odbędzie się cykl działań opartych na tradycjach
i obrzędach świątecznych. Uczestnicy przygotowywać będą ozdoby świąteczne wykorzystując
tradycje kultywowane w swoich domach. Z uwagi na różnorodność kulturową, jaką charakteryzują
się mieszkańcy Pomorza Zachodniego chcielibyśmy zwrócić uwagę na bogactwo tradycji i zwyczajów
przenikających wśród rodzin w naszej lokalnej społeczności.
Uczestnicy zadania pod kierunkiem członków TTK przygotują ozdoby i dekoracje świąteczne,
upieczemy i ozdobimy pierniki, przygotujemy charakterystyczne potrawy np. kutię, kluski z makiem,
czy kapustą.
Odbywać się również będą zajęcia wokalno - taneczne, w ramach których uczestnicy przygotują
świąteczny występ dla mieszkańców Trzebiatowa, zaprezentowany zostanie również spektakl
„Kłopoty Świętego Mikołaja” w wykonaniu Teatru Gwitajcie ze Szczecina.

Zadanie promowane będzie w mediach, portalach społecznościowych oraz stronie internetowej
www.kultura.trzebiatow.pl

Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wykorzystanie środków z dotacji służyć będzie zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym. Realizując poszczególne działania uwzględnimy
dostępność i wyeliminowanie ewentualnych ograniczeń osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zajęcia odbywać się będą w zabytkowym budynku ( pałac), który posiada windę oraz toaletę dla
niepełnosprawnych oraz wyznaczone miejsca parkingowe. Realizując działania zadania publicznego
wykorzystamy pomieszczenia z bezpośrednim dostępem do windy lub pomieszczenia na parterze
informując uczestników o możliwości korzystania z udogodnień. Wszystkie informacje publikowane
na stronie internetowej są zgodne z wymaganiami w zakresie dostępności cyfrowej. Zamieścimy
informację o możliwości zgłoszenia indywidualnych potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami,
tak aby mogły korzystać z przygotowanych w ramach zadania działań.

Miejsce realizacji

Zadanie realizowane będzie w trzebiatowskim Pałacu ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

wzrost wiedzy na temat tradycji
bożonarodzeniowych

udział 60 osób dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury od wielu lat kreuje działalność kulturalną w swoim regionie
poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, popieranie inicjatyw społecznych służących
rozwojowi i upowszechnianiu kultury oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowo - historycznego
miasta i okolic. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego
członków. Wszystkie realizowane działania prowadzone są bezpłatnie - nie pobieramy opłat od
uczestników.
Współpracujemy z wieloma organizacjami w naszej gminie, angażując się w szereg działań
związanych z integracją lokalnej społeczności, zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego,
podtrzymanie tradycji i kultury regionu, w tym mniejszości zamieszkujących naszą gminę. Wspólnie
z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury organizujemy np. Spotkanie Czterech Świec poświęcone
pielęgnowaniu tradycji czterech trzebiatowskich wyznań (greckokatolickiego, prawosławnego,
rzymskokatolickiego, ewangelicko – augsburskiego), Trzebiatowskie Święto Kaszy, Seminarium
Naukowe „Trzebiatów – spotkania pomorskie, Noc w Muzeum, Europejskie Dni Dziedzictwa. Nasze
przedsięwzięcia często koncentrują się w ramach relacji pomiędzy różnymi grupami
mniejszościowymi, dialogu ekumenicznego, przełamywania stereotypów i uprzedzeń. Dużą wagę w
naszych działaniach przywiązujemy do pielęgnowania dziedzictwa kulinarnego regionu. Nawiązując
do tradycji kuchni pomorskiej, niemieckiej i osadniczej przywracamy do społecznej wiadomości
przepisy na zapomniane potrawy charakterystyczne dla różnych kultur.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od wielu lat ubiegamy się i otrzymujemy dofinansowania zadań publicznych m.in. ze środków
Województwa Zachodniopomorskie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, Powiatu Gryfickiego ( np. „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur, popularyzujące
historię i tradycje mniejszości ukraińskiej, „Trzebiatów- spotkania pomorskie” - odkrywanie i
popularyzowanie treści związanych z historią, kulturą i sztuką Pomorza w jego historycznych
granicach na przestrzeni dziejów od wczesnego średniowiecza po czasy najnowsze).
Ponadto jako opiekun społeczny Muzeum Pałacowego w Trzebiatowie realizowaliśmy szereg zadań
związanych historią Trzebiatowa ( m.in. ,,Z drewna, kamienia i cegły…” - popularyzacja wiedzy o
zabytkach Trzebiatowa i innych miejscowości gminy Trzebiatów, ,,Tajemnice pocztowej karty.
Zabytkowa przestrzeń Trzebiatowa na dawnych pocztówkach” - upowszechnienie wiedzy dotyczącej
zachowanej i nieistniejącej zabytkowej przestrzeni miejskiej Trzebiatowa, - ,,Od szczegółu do ogółu.
Detale - ukryte piękno"- zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - detali
architektonicznych, ,,Od Izby Regionalnej do Muzeum Pałacowego. 15 – lecie działalności muzealnej
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w Trzebiatowie” - ochrona i promocja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, popularyzacja
zbiorów muzealnych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat, ,,Świadectwa historii. Architektura
Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku”: wykonano dokumentację fotograficzną zachowanej
zabudowy pierwszej połowy XX w. , wydrukowano pocztówki także folder ,,Z wizytą w Trzebiatowie.
Spacer po mieście początków XX wieku" Odbył się Dzień Otwarty Pałacu, cykl zajęć edukacyjnych
,,Sztuk - Mistrzowie” oraz spotkanie, czy „CEGLANE HISTORIE” - Ochrona zachowanych obiektów
zabytkowych powstałych w stylu gotyckim poprzez działania edukacyjne i zwiększenie społecznej
świadomości mieszkańców Trzebiatowa na temat średniowiecznej architektury miasta). Realizujemy
również działania angażujące i integrujące społeczność lokalną np. Wokół Słonia, Muzealnie i
lokalnie, Wokół placu i pałacu, Akacja EKO INTEGRACJA) oraz zadania artystyczne dla młodzieży -
Trzebiatów ART.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Na rzecz Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury udostępnione przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury
zostaną:
- pomieszczenia biurowe wraz ze sprzętem biurowym
- sala wraz ze sprzętem multimedialnym do przeprowadzenia warsztatów i przygotowania
poczęstunku
Trzebiatowski Ośrodek Kultury udostępni pomieszczenia wraz z wyposażeniem bezpłatnie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie za spektakl teatralny 1 500,00    

2. Zakup materiałów artystycznych na
warsztaty, zakup strojów świątecznych
do występu

3 000,00    

3. Zakup artykułów spożywczych na
warsztaty i poczęstunek, naczyń
jednorazowych ( m.in. słodycze, ciasto,
kawa, herbata, soki, mak, mąka,
bakalie, kapusta)

500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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,
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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