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Załącznik nr 1 

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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie7niepobienanie*" oznacza, że należy skreślić niewteśdwą odpowiedź, pozostawiaiąc 
prawidłową. Przykład: „pobieranieVniepobleranie" 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

O 
1. Organ administracji publicznej, 

do któreg<j|adresowana jest oferta 
Zarząd Powiatu w Kłodzku 

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1 

2. Rodzaj zadania publicznego1' Kultura i sztuka 1S~V3~2e%f/e3/2021 

li. 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-mall, numer telefonu 

Stowarzyszenie „Międzygórze Reaktywacja", 
nr KRS: 0000341066 
ul. Wojska Polskiego 29 
57-530 Międzygórze 

Adres do korespondencji j/w 
Nr konta: Bank Santander o/ Bystrzyca Kłodzka 89 1090 2297 0000 0001 4350 0804 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Marek Karwowski,, te! 669 567 393; mr.karwowski@o2.pl 

Magdalena Mol, tel. 691 386 897, maadziecie@.wp.pl 

i. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania publicznego2' 

Upamiętnienie twórczości i myśli Michała Fostowicza-Zahorskiego w 10. 
rocznicę jego śmierci 

Data 
rozpoczęcia 

21.05.2021 Data 
zakończenia 

21.07.2021 

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

Pod koniec 2020 roku przypada 10. rocznica śmierci wybitnego mieszkańca Ziemi Kłodzkiej, 

Michała Fostowicza-Zahorskiego. Pragniemy upamiętnić tę rocznicę oraz bogatą, wieloraką i 

wielowątkową twórczość, jaką po sobie pozostawił. 

Dr Michał Fostowicz-Zahorski (1948 - 2010) był poetą, pisarzem, malarzem, tłumaczem, 

eseistą, wybitnym badaczem twórczości Williama Blake'a. Przez długie lata był także jedną z 

kluczowych postaci Kłodzkiego Klubu Literackiego działającego przy Kłodzkim Ośrodku 
Kultury w pamiętnym czasie lat 80. i 90., kiedy Kłodzko przyciągało poetów i miłośników 

TM-



( 

poezji z Dolnego Śląska, z całej Polski, a także z zagranicy. 

Jest autorem zbiorów wierszy, przekładów, esejów oraz książek. Jego twórczość i absolutnie 

oryginalny artystyczny światopogląd cieszy się uznaniem wielu wybitnych postaci świata 

sztuki i nauki z całego kraju i utrwala wizerunek Ziemi Kłodzkiej jako miejsca, które rodzi i 

przyciąga wybitnych artystów. Warto tutaj wspomnieć, że długoletnia mieszkanka naszego 

powiatu, pisarka Olga Tokarczuk także niejednokrotnie dawała wyraz, że ceni i szanuje 

twórczość Michała Mostowicza-Zahorskiego, cytowała też jego przekłady Blake'a w swoich 

książkach. 

Michał Fostowicz-Zahorski dał z siebie wiele dla naszej „małej ojczyzny" i zawsze wpierał 

lokalnych twórców, żywimy więc nadzieję, że władze samorządowe wesprą tę oddolną, 

społeczną, lokalną inicjatywę i uda nam się wspólnie upamiętnić i ocalić przed 

zapomnieniem dzieło bezsprzecznie wybitnego członka naszej społeczności. 

Inicjatywę wspiera kilkadziesiąt osób ze świata nauki, kultury i sztuki o dużym dorobku i 

autorytecie z całej Polski. 

Miejscem realizacji zadania jest miejscowość Międzygórze. 

Odbiorcami będą miłośnicy literatury, malarstwa, nauki i filozofii, naukowcy, artyści oraz 

społeczność lokalna, której Michał Fostowicz-Zahorski był ważnym ogniwem. 

C 
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań okreśionych 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. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wystawa obrazów Michała Fostowicza-
Zachorskiego (32 szt) 

1 Zdjęcia z wystawy 

Wystąpienie 5 prelegentów ( przyjaciół 
Michała Fostowicza 

5 Nagrania, zdjęcia 

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

1. „Wakacyjna szkoła wspinaczki skałkowej" 

W tym zadaniu wykazaliśmy naszą wiedzę z zakresu znajomości terenu. Zostały wyznaczone 
miejsca wspinaczkowe, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochroną środowiska. 

2. „II Międzygórski Rajd Malucha 2012" 

Zorganizowana przez nas wycieczka przybliżyła znajomość walorów przyrodniczych miejscowości. Dzięki 
niej przekazaliśmy dzieciom ze szkoły podstawowej w Wiikanowie podstawową wiedzę o faunie i florze 
Masywu Śnieżnika. Dzieci poznały również walory turystyczne Międzygórza i okolic. 

3. „Mikołajkowy Rajd Malucha 2012" 

Zorganizowana została wycieczka do kopalni złota w Złotym Stoku. Dzięki niej dzieci ze szkoły 
podstawowej w Wiikanowie poznały kolejną atrakcję turystyczną Śnleżnickiego Parku Krajobrazowego i 
jego walory przyrodnicze, 

4. „Ogólnopolska noc sów" w ramach projektu „Jestem na Ptak". 

Dzięki temu wydarzeniu nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Ptaki polskie". 
Przeprowadziliśmy prelekcje i prezentacje z zakresu biologii i behawioryzmu sów występujących w 
Polsce. 

5. „Dzień bociana z okazji Dnia Dziecka" 

Dzięki temu projektowi przybliżyliśmy mieszkańcom i turystom biologię bociana czarnego oraz białego 
poprzez zabawę i przyrodniczą prelekcję. 

6. Publikacja albumu „Motyle dzienne Masywu Śnieżnika" 

Wydawnictwo jest promocją naszego dziedzictwa i walorów przyrodniczych tych unikatowych terenów w 
skali Polski. Album ma na celu zainteresowanie przyrodników, naukowców, przede wszystkim 
entomologów i botaników, ale również turystów i fotografików. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Ubezpieczenie obrazów 1500,00 

2. 
Wydanie folderu upamiętniającego 
dzieła Michała Fostowicza- Zahorskiego 

3000,00 

3. Wynajęcie Sali do prelekcji i wystawy 1000,00 

4. Katering 1000,00 

5, Umowa o dzieło z 5-cioma prelegentam 1000,00 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7500,00 2000,00 5500,00 a 



V. Oświadczenia 

Oświaclczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaftów)^ 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega{-tą)i / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ią)* / 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. 

Sekretarz Stowarzyszenia 
Agnieszka Wierszałowicz 

Data 24,02,2021 

Skarbnik Stowarzyszenia 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 


