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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

URZĄD MIASTA I GMINY
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: KÓRNIK
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w bia łych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pr^^^^ęęóJ^ycb pęJącł] /,
oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką,np.: „pobieranieVniepobieranie*" oznacza , że należy skreslic niewła ściwą odpowiedź,
pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/mepobieranie*". Wpłynęło 3 1. 08. 2021I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Spr

Kultura , sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w tym:
podejmowanie dzia ł a ń na rzecz integracji europejskiej, a także
rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i zagranicznej,

2. Rodzaj zadania publicznego1*

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

- Kórnicko -Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. S. Janasika (KBBK);
- Stowarzyszenie;
- KRS 0000038871;
- ul. Pozna ńska 4a Skrzynki
62-035 Kórnik;
- www.bractwokurkowekornik.pl
- j.w.;
- info@bractwokurkowekornik.pl
- 510/117-111-Prezes;
- 605/197-000 - V-ce Prezes;

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

Maciej Łabno
605/197-000
info@bractwokurkowekornik.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Wizyta w Kórniku delegacji

Stowarzyszenia Strzeleckiego z Hannover (Niemcy)
1. Tytu ł zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

10.09.2021r. Data
zakończenia

14.09.2021r.2. Termin realizacji zadania publicznego2*
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie realizowane będzie w Kórniku i okolicy. Grupę docelową stanowią członkowie Europejskich Stowarzyszeń
Strzeleckich. Uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach strzeleckich jest podstawowym dzia łaniem na rzecz
integracji europejskiej i ma na celu rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej pomiędzy zaprzyja źnionymi
miastami i gminami, ale przede wszystkim pomiędzy mieszka ńcami obu landów/gmin. Nasze bractwo od lat aktywnie
uczestniczy we wszystkich wspólnych dzia łaniach podejmowanych zarówno z inicjatywy m. Hanower jak i strony
Polskiej. W 2021 roku zaprosiliśmy do Kórnika 5 osób z miasta Hannover, a ze strony KBBK będzie uczestniło ok. 35
osób. Przewidujemy również uczestnictwo przedstawicieli innych bractw z Polski oraz przedstawicieli Gminy Kórnik.
4, Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

Udzia ł w turniejach strzeleckich: Turniej
polsko-niemiecki i Turniej Żniwny

Minimum 35 członków KBBK Lista obecności, zdjęcia , pozyskane trofea ,
pamiątki, strona internetowa bractwa

Udzia ł w zwiedzaniu Zamku w Kórniku,
pieszym zwiedzaniu Kórnika -

1 ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zada ń określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności 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.



pokazanie osiągnięć miasta Kórnika ,
uczestnictwo
kulturalnych miasta - koncert na Rynku
z okazji końca lata , uczestnictwo w
uroczystej kolacji.

Minimum 4 członków KBBK
V Z**

Lista obecności, zdjęcia , pozyskane
pamiątki, strona internetowa KBBKwydarzeniachw
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będd
wykorzystane w realizacji zadania

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe już 27 lat temu nawiąza ło współpracę z Bractwem Kurkowym Hanower Centrum.
Aktywnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach odbywających się zarówno w Hanowerze jak i u nas w kraju.
Członkowie KBBK występują we wszystkich uroczystościach organizowanych przez gospodarzy. KBBK wielokrotnie samo
organizowa ło spotkania z członkami różnych organizacji z Hanoweru na terenie strzelnicy w Skrzynkach, nierzadko
organizując międzynarodowe turnieje strzeleckie.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe wykorzysta do realizacji zadania pracę swoich członków. Jako zasoby rzeczowe
zostaną wykorzystane wszelkie emblematy, sztandary, szarfy i pozosta łe akcesoria będące w posiadaniu KBBK, a które
jednoznacznie identyfikują nasze bractwo. Wszelkie koszty, które nie zostaną dofinansowane zostaną pokryte z zasobów
uczestników z funduszy KBBK. Zasoby finansowe pochodzą ze składek członkowskich oraz wpłat od uczestników
turniejów. Zasoby kadrowe w postaci wolontariatu oferent wykorzysta w czynnym udziale w uroczystościach, na
organizacji tych uroczystości oraz przeprowadzeniu turniejów.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztuLp. Wartość Z dotacji Z innych
źródełPLN

Koszt wyżywienia delegacji z Hanoweru 1.500,-1.
Koszt organizacji Turnieju polsko-niemieckiego2. 1.200,-
Koszt zwiedzania Zamku w Kórniku 236,-3.
Koszt uroczystej kolacji dla 8 osób4. 640,-

5.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2.000,-
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V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dzia łalności pożytku publicznego

oferenta (-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywa ć wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzia łalności pożytku

publicznego;
3) oferent * / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* / zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiąza ń

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 wła ściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łącznikach 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, z łożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Data 31.08.2021r.

\ 62-035 Kórnik
4 ul. Poznańska 4A,Skrzynki

' Skrytka pocztowa 24
ii** KRS 0000038871

Regon 634213653
\ V" NIP 7772624282
konto: 53 9076 0008 2001 0007 0540 0001


