Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia................. (poz. ...)

Załącznik nr 1

STAROSTWO POWIAT ÓWE
W MIELfU

kancela

C'

LN A

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

B . M .

INi.......

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, ifozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawow e inform acje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznego1*

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2’

POWIAT MIELECKI
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Promowanie dokonań twórców i artystów i ich twórczości przy
wykorzystaniu istniejących narządzi promocji.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Wydanie albumu pt. „Życie sztuką jest - Malarstwo" członków Klubu
Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im.
Władysława Szafera w Mielcu.
Data
15.08.2017
Data
10.11.2017
rozpoczęcia
zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im . Władysława Szafera w Mielcu,
ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec

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)

1. Jadwiga Klaus - Prezes Klubu Środowisk Twórczych TMZM, .........................
...................................
2. Grzegorz Kruszyński - Członek Zarządu Towarzystwa, ........................... ...........
......................................
3. Agnieszka Małek - v-ce prezes KŚT TMZM ......................................................

III. Zakres rzeczow y zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego_________

Zadanie dotyczyć będzie działań na rzecz dokumentowania i rozwoju lokalnej twórczości artystycznej,
w dziedzinie malarstwa a także promocji, za pomocą sztuki, lokalnego dziedzictwa kulturowego. Cele te
Towarzystwo zamierza osiągnąć poprzez opracowanie i wydanie pierwszej w Mielcu publikacji albumowej
11 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.
2*Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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dokumentującej dokonania mieleckich, amatorskich twórców kultury.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu (dalej TMZM) w ramach realizacji
zadania planuje:
1. Sporządzić dokumentacje fotograficzną prac malarskich twórców zrzeszonych w Klubie Środowisk
Twórczych funkcjonującym przy TMZM. Dokumentacja ta, po odpowiednej selekcji, posłuży do wydania
albumu.
2. Wydać w ilości 80 egzemplarzy album z fotografiami wyselekcjonowanych prac artystów. Album będzie
nosił tytuł „ŻYCIE SZTUKĄ JEST- MALARSTWO".
3. Przeprowadzić akcje promujące zarówno wydanie albumu jak i twórczość oraz sylwetki mieleckich
twórców - amatorów, celem utrwalenia w świadomości mielczan ich dokonań oraz stworzenia zachęty do
dalszych działań twórczych.
Adresatem zadania publicznego realizowanego przez TMZM są mieszkańcy Mielca i Powiatu Mieleckiego, tak
twórcy mieleckiej kultury, jak i obywatele będący jej odbiorcami.
Towarzystwo będzie promowało zadanie na terenie miasta Mielca i poza nim poprzez plakaty reklamowe,
lokalne i regionalne media tradycyjne i elektroniczne oraz portale społeczne.
Osoby odpowiedzialne za realizację zadnia to przede wszystkim: pani Jadwiga Klaus - prezes Klubu Środowisk
Twórczych przy TMZM, koordynator zadania i pan Janusz Chojecki Prezes Towarzystwa oraz pan Grzegorz
Kruszyński odpowiedzialny za sprawy formalne związane z realizacja zdania.
Rzeczowy wkład Towarzystwa wykorzystany przy realizacji zadania to sprzęt biurowy (telefon, fax, komputer),
oraz materiały biurowe (papier, toner itp.) oraz lokal.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego to:
1. Upowszechnienie kultury Ziemi Mieleckiej i tworzenie zachęt do rozwijania tej kultury poprzez
pokazywanie jej twórców i ich osiągnięć mieszkańcom Mielca i Powiatu Mieleckiego w postaci wydanego
albumu z ich pracami.
2. Tworzenie zachęt dla mieszkańców Mielca i Powiatu Mieleckiego do rozwoju osobowości i rozwijania
możliwości twórczych, poprzez wykorzystanie wolnego czasu do działalności w związkach twórczych
i działania na rzecz lokalnej społeczności.
3. Wspieranie lokalnej kultury poprzez akcję promującą zarówno wydanie albumu jak i mieleckich twórców
- amatorów, co dodatkowo utrwali w świadomości mielczan ich dokonania i zachęci do dalszych działań
twórczych.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Wydanie 80 egzemplarzy jubileuszowego albumu pt. „Życie sztuką jest - MALARSTWO" z pracami
malarskimi mieleckich twórców - amatorów.
2. Zorganizowanie akcji promocyjnej zadania na portalach: hej.mielec.pl, emielec-24.pl, czyliwiesz.pl,
promocja.mielec.pl; w gazetach: KORSO, Fakty Mieleckie, Głos Mielecki i w miarę możliwości innych
mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz portalach społecznych.
3. Wernisaż wystawy prac malarskich twórców zrzeszonych w Klubie Środowisk Twórczych TMZM połączony
ze spotkaniem z publicznością.
4. Zaznaczenie roli Powiatu Mieleckiego jako mecenasa wartościowych wydawnictw dokumentujących
dorobek mieleckich twórców kultury.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

Lp.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ustalenie listy prac plastycznych, które będą
przeznaczone do rejestracji elektronicznej /2 os. x 15h/
Organizacja dowozu prac do sfotografowania / 3 os. x
12h/
Wykonanie zdjęć / usł /

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji31
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego'’1
(zł)

360,00

0

360,00

432,00

0

432,00

1000,00

0

1000,00

Wybór prac do albumu / 3 os. x 12 h/

432,00

0

432,00

Opracowanie techniczne albumu / usł/

300,00

220,00

80,00

3280,00

3280,00

0

432,00

0

432,00

400,00

0

400,00

6636,00

3 500,00

3136,00

Druk albumu / 80 szt x 41,00 /
Uroczysta promocja albumu połączona z wystawą prac
artystów
a.

7.
b.

Organizacja i prowadzenie uroczystości / 3
os x 12 h /
Catering.

Koszty ogółem;

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia spoi^c^ąe.
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..............
..........>/■ S K A R B N I K ^

pfydu-M&M sz^^/iiejpu^
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Andrzej Kobylarz

Data

.........

Z.C.i

Załącznik:

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4,W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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