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UPROSZCZONA OFERTA RE Ol ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCENIE codo 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*t oznaczą że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: pobieranie”/nkpobicranic”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, ZARZĄD POWIATU W KOSZAŁINIE
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego11 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

U
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

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Dobiesław 9, 76-150 Darłowo

Kościelna osoba prawna REGON 040034344, NIP 4990582479
Konto bankowe Nr: 29 9317 1012 0050 3903 2000 0020

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Proboszcz Parafii Stanisław Wrona tel. 606 354 819

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
I „Świetność brzmienia zabytkowych instrumentów muzycznych
jako cząstka dziedzictwa kulturowego powiatu koszalińskiego”.

2. Termin realizacji zadania pubIlcznego
Data 24.11.2022 Data 31.12.2022
rozpoczęcia zakończenia

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

Projekt zakłada przywrócenie świetności zabytkowym organom znajdującym się w XIV wiecznym kościele pocysterskim
w Iwięcinie, jednym z najcenniejszych zabytków powiatu koszalińskiego o znaczeniu ponadregionalnym. Świątynia po
latach prac konserwatorskich odzyskała dawny blask i stanowi ogromną atrakcję turystyczną. Jest miejscem
integrującym społeczność lokalną. Wystrój kościoła stanowi przykład bogatego, dość rzadko zachowanego na naszym
terenie wyposażenia renesansowego, w tym prospekt organowy z I poł. XIX w. wraz z organami z pocz. XX w. Instrumeni
posiada zachowane oryginalne kompletne wyposażenie, a dzięki systematycznym pracom konserwatorskim i
organmistrzowskim odzyskały stan swojej świetności sprzed lat. Ostatnim etapem będzie złożenie instrumentu i
nastrojenie, co przywróci jego dawne brzmienie. Są to czynności niezbędne do tego, aby organy mogły być używane.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 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.



przy odprawianiu liturgii, jak również podczas koncertów organizowanych w ramach Koszalińskich Koncertówj
Organowych. Odzyskana kompleksowa świetność zabytku niewątpliwie wpłynie na zachowanie cząstki dziedzictwa
kulturowego powiatu koszalińskiego i jako bogactwo historyczne zostanie przekazany następnym pokoleniom.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów/źródło

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

1 dokumentacja zdjęciowa, protokół odbioru
robótmontaż wyposażenia zabytkowych

organów w kościele filialnym w Iwięcinie
1 dokumentacja zdjęciowa, protokół odbioru

robótintonacja i nastrojenie

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

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu wraz ze społecznością lokalną od
lat dokładają wszelkich starań, aby tak cenny zabytek jakim jest XIV wieczny kościół filialny w Iwięcinie wraz z
unikatowym wyposażeniem (m. in. malowany figuralnie strop, przykłady gotyckiej snycerki i malarstwa
wczesnobarokowego) powrócił do dawnej świetności i przyczynił się do budowania tożsamości i poczucia
znaczenia „małej ojczyzny”.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu wartość z dotacji Z Innych
PLN źródeł

1. Koszt 1 — montaż wyposażenia 7.500,00

organów kościelnych, intonacja i

nastrojenie instrumentu

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7.500,00 7.500,00 0,00

V. Oświadczenia

Qświadczam(-my), że:

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

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzio cię odbywać łącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzhblr-” „„„t”

publicznco;
3) oferent” /efeenci” składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” / zalcga( ją)” z opłacaniem należności z tytulu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent” J oferenci” składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” / :aleca( ją) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części Ił niniejszej oferty 54 zgodne z Krajowym Rcjetrcm 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
pjzpLsami o ochronie danych osobowych.

.1 )aśtlU M. ćzsn1kiskicj
1511 2022

J pjsfaw.Wp,na Data

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upnważnłonych do składania oświadczeń
woli w Imieniu oferentów)


