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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAUI ZADANIA PUBLICZNEGO 
U R Z Ą D G M I N Y 

POUCZENIE CO do sposobu wypełniania oferty: w S I ' v T K O w i (' A C li 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegiitWvifł'[l"ifetfi "^"^ 
ora; w przypisach. 2g|7 _n7_ 1 J 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*", oznacza ze należy skreślić niewłaściwą odpowiedź pozosjawić ^ ' 
prawidłową. Przykład: „pobioronlo^/niepofaieranie*". O / / \ : 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

oe 
1. Organ administracji publicznej, 

do którego jest adresowana oferta 
Wójt Gminy Spytkowice 

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego' 
Rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i 
poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo. 

4. Tytuł zadania publicznego Kronika powiatowych plenerów na Ziemi Wadowickiej 2007-2017 

5. Termin realizacji zadania 
publicznego' 

Data rozpoczęcia 01-08-2017 Data zakończenia 01-10-2017 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres 
oraz adres do korespondencji (jeżeli Jest inny od adresu siedziby 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, KRS 0000115606, ul. Krakowska 8, 34-100 Wadowice 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane 
osób upoważnionych 
do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, adres 
strony internetowej) 

Grzegorz Pacut, 609240846, grzegorz pacutiS)o2-pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie, czyli wydanie publikacji pt. Powiatowe plenery malarsko-fotograficzne Im. F.Suknarowskiego 
Kronika, Ziemia Wadowicka 2007-2017 o objętości 80 stron formatu albumu w twardej, lakierowanej 
oprawie - dokumentuje udział Gminy w ogólno powiatowej formie promocji Ziemi wadowickiej, jakim były 
plenery malarsko-fotograficzne organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w I. 2007-
2017. Kronika dokumentuje i prezentuje dokonania Państwa Gminy w zakresie rozwoju i zachowania 
środowisk artystycznych, poprzez swoją publiczną organizację plener jest dostępną formą edukacji 
artystycznej młodzieży I dorosłych. Upowszechniania sztuk plastycznych, zadanie staję się jedną z niewielu 
form kontaktu mieszkańca z malarstwem i fotografią, co ma zasadnicze znaczenie w procesie edukacji 
estetycznej. W plenerach brali udział artyści z Polski i zagranicy przez co twórczość ich wpisuje się w 
promocję i popularyzację Gminy i Ziemi Wadowickiej, która jest częścią naszej „Małej Ojczyzny". 
Wydawnictwo, które zamieszamy opublikować uwiecznia w pamięci przyszłych dokonania, które dla dobra 
kultury i dziedzictwa narodowego zostały wytworzone podczas spotkań plenerowych w gminie Spytkowice. 
Realizacja zadania pozwala na kontynuowanie edukacji estetycznej młodzieży szkół średnich i dorosłych, na 
promocję i popularyzację Gminy i okolicy oraz na ikonograficzną dokumentację stanu kultury. 
Odbiorcami będą mieszkańcy państwa Gminy, do których dotrze to wydawnictwo, w liczbie 50 egzemplarzy. 
Zasoby rzeczowe: zgromadzone obrazy i fotografie z plenerów organizowanych w latach 2007-2017. 

RodiOj iodonio iowiero sią w zakresie ladoń określonych w art. 4 ustawy i dnio 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
^ Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni 



2. Zakładane renMH^iBalizacji zadania publlczn^o 

Opracowanie i wydanie kolorowej kroniki dokumentującej Powiatowe plenery malarsko-fotograficzne im. Franciszka 
Suknarowskiego, w tym Gmina Spytkowice - 2013. Publikacja w formacie albumu, w twardej lakierowanej oprawie w 
liczbie 550 sztuk. Kolportaż w Państwa Gminie - 50 egzemplarzy. 

\\J. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby 
kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

izł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji^ 
(zł) 

do poniesienia 
ze środków 
finansowych 

własnych, środków 
pochodzących 

z innych źródeł, 
wkładu osobowego 

lub rzeczowego' 
(zł) 

1. Opracowanie kroniki-honorarium 2500,00 0.00 2500,00 
2. Materiał ikonograficzny do kroniki 1000,00 0,00 1000,00 
3. Skład i łamanie, korekta wydawnictwa 1000,00 0,00 1000,00 
4. Druk i oprawa 550 sztuk albumu 12000,00 1500,00 10500,00 
5. Kolportaż wydawnictwa 500.00 0,00 500,00 

Koszty ogółem: 17000,00 1500,00 15500,00 

Oświadczam(y}, że: 
1} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku 

publicznego oferenta; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobief3nte*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych 
od adresatów zadnia; 

3} wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym; 

4) oferent'/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegaOq)*/zolega(ją)* z opłacaniem należności 
z tytułu zobowiązań podatkowych; 

5) oferent*/t>ferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zaleea(ią^* z opłacaniem należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

T̂Ci es Z ^ ą d u 

w TOywRZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 
• Z I E M I WADOWICKIEJ 

wmoowiCACH 
ulKrakowshaB 34.100 WMowice 

Krystyna Rzeszotoska 
(podpis osoby jpow^znionei lub podpisy os<bb 
upoważnionych do składania oświadciert 
woli w imieniu o(erentów) 

Data 11 lipca 2017 roku. 
Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

^ Wartość koiitów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10.000 zl 

* W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


