OFERTA REAUZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Bedlno,10.08.2011r.
Data i miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA
organizacji pozarz^dowej podmiotu o ktorym mowa \ art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
realizacji zadania publicznego

,,UCZESTNICTWA ZESPOLOW LUDOWYCH
Z TERENU GMINY BEDLNO W PRZEGL^DZIE
NIEDZffiLAWSKANSENIE-TOKARNIA 2011
poprzez:- organizacj^ pobytu w okresie trwama przegl^du, w tym ba:zy
noclegowej i >vyzy\vienia dla uczestnikow >vyjazdu w ilosci 44 osoby."

w okresie od 11 wrzesnia do 13 wrzesnia 2011roku
WFORIVHE
POWIERZENIA REALIZACH ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ
TOWARZYSTWO PRZYJACIOL ZBEMI KUTNOWSKLE J ODDZIAL W BEDLNIE
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie przepisow dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentow
1) nazwa: Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Kutnowsldej Oddziat w Bedlnie
2) forma prawna: stowarzyszenie
3) numer w KrajoAvym Rejestrze S^dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
0000145630
4) data wpisu , rejestracji lub utvvorzenia : 17.01.2003 r.
5) nrNIP: 775-12-22-584

nrREGON: 000808914

6) adres:
miejscowosc : Bedlno 24

ul

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:
gmina :

Bedlno

powiat: kutnowski

wojewodzrwo lodzkie
kod pocztowy: 99-311

poczta: Bedlno

7) tel. 242821770

faks 242821750

e-mail: ug@bedlno.pl

http://

8) numer rachunku bankowego: 27902100080010662720000001
naz>va bauku : Bank SpoMzielczy s,Wspolna Praca" w Kutnie
9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow;
a) Marek Wqjkowski - Prezes TPZK,
b) Marianna Ewa Ci^gowska - Skarbnik TPZK
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organLzacyjnej bezposrednio
M^rkonujqcej zadanie, o ktorym mowa A>' ofercie:
Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Kutnowskiej Oddzial w Bedlnie,
Bedlno 24, 99-311 Bedlno,
tel. 24 2821420, 24 2821770
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri i uzupemlen dotycz^cych ofertjr
(imi^ i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Marek Wojkowski tel. 663 641 786

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
a) dzialamosc statutowa nieodplatna
Prowadzenie roznorodnej dzialalnosci shizacej rozwojowi kulturalnemu terenu obejmujacego
obszar gminy Bedlno, a w szczegolnosci prowadzenie prac badawczych shiza^cycli
popularyzacji wsrod spoleczenstwa regionu kutnowskiego jego dziejow, sprawowanie opieki
nad spuscizna^ kulturalno - materialn% w szczegolnosci nad zabytkami Kutna i regionu,
gromadzenie materialow dotyczapych ziemi kutnowskiej, inicjowanie roznorodnych
przedsie_wzie_c stuzajDych rozwijaniu kultury oraz prowadzenie wszelkich form dzialalnosci
shizacych rozwojowi Ziemi Kutnowskiej.
Przedmiotem nieodplatnej dziatalnosci statutowej jest:
1. 91, 33, Z, Prowadzenie roznorodnej dzialalnosci stuza_cej rozwojowi kulturalnemu
powiatu kutnowskiego,
2. 92, 52, B, Sprawowanie opieki nad spuscizna_ kulturalno — materialnaj
3. 73, 20, F3 Gromadzenie materialow dotycza^cych powiatu kutnowskiego,

4. 73, 20, G, Gromadzenie materialow dotycza^cych powiatu kutnowskiego,
5. 92, 31, F, Inicjowanie roznorodnych przedsiewzi^c shizacych rozwojowi kultury,
6. 92, 31, F3 Prowadzenie wszelkich form dziatalnosci shizacych wszechstronnemu
rozwojowi ziemi kutnowskiej,
7. 73, 20, F, Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie archeologii, historii,
pozostalych i mi^dzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii,
8. 73, 20, G, Prowadzenie prac badawczo -rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i
sztuk pieknych,
9. 73, 20,1, Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie pozostalych nauk
humanistycznych, pozostalych nauk spolecznych, mi^dzydyscyplinarnych nauk
humanistycznych i spolecznych
b) dzialalnosc statutowa odplatna
Nie dotyczy.

13)jezeli oferent prowadzi dziatalnosc gospodarczq.:
a) numer wpisu do rejestru przedsi^biorcow
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Meprowadzi dziatalnosci gospodarczej.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej

Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Kutnowskiej Oddzial w Bedlnie-reprezentowanego przez
prezesa Marka Wqjkowskiego zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym KRS 0000145630

HI. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krotka charakterystyka zadania publicznego
Udzial zespoiow ludowych z terenu Gminy Bedlno w Przeglajdzie Niedziela w Skansenie —
Tokamia2011
W dniach 11-13 wrzesnia 2011 rolm,wtymbazy noclegowej iwyzywienia
dla uczestnikow wyjazdu w ilosci 44 osoby.

2. Opis potrzeb wskazuj^cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis
ich przyczyn oraz skutkow
Podj^cie dzialan organizacyjnych w sprawie wjjazdu poprzez:
- udzial zespolow ludowych w Przegl^dzie,
- ustalenie z organizatorem Przegladu warunkow uczestnictwa, kolejnosci vo^st^powania
zespolow ludowych, repertuar,
- prezentacji dorobku tworczosci kulturalnej zespolow ludowych z terenu Gminy Bedlno,
- promocja Gminy Bedlno poprzez udzial zespolow ludowych w przegladzie,
- uzgodnienie warunkow dotyczacych bazy noclegowej i posilkow w czasie trwania
w/w przegladu.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego
- Urza_d Gminy w Bedlnie
- Gmirmy Osrodek Kultury w Bedlnie

4. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji
- udziaha zespolow ludowych z terenu gminy Bedlno w Przegladzie Niedziela w SkansenieTokarnia 201 1 poprzez bezposredni kontakt z organizatorem tej imprezy
-upowszechnianie i popularyzacja muzyki ludowej regionu lowickiego
- zabezpieczenie noclegow i posilkow w okresie trwania w/w imprezy
-zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w czasie Przegla_du

5. Miejsce realizacji zadania publicznego
Przeglaji -Tokarnia
Nocleg i wyzywienie — Huta Szklana

6.Opis poszczegolnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego
-Udziai w Przeglajizie Niedziela w Skansenie -Tokarnia 2011
-nocleg i wyzywienie w Hucie Szklanej
7. Harmonogram
Zadaniapublicznerealizowane w okresie od 11.09.2011r. do 13.09.2Qllr.
Poszczegolne dzialaniaw Terminy realizacji
Oferent lub inny podmiot
poszczegolnych
odpowiedzialny za dziatanie w zakresie
zakresie realizewanego
zadania publicznego
dzialan
realizowanego zadania publicznego
1 .Zgloszenie i rejestracja
uczestnikow Przegla_du

11.09.2011r.

Towarzystwo Przyj aciol Ziemi
Kutnowskiej Oddzial wBedmie,

2. Prezentacjatworczosci
i dorobku zawodowego
zespolow podczas
Przeglajiu

11-12.09 2011r.

Towarzystwo Przyj aciot Ziemi
Kutnowskiej Oddziat w Bedlnie,

3. zapewnienie noclegu
i wyzywienia uczestnikom
podczas Przeglajiu

ll-13.09.2011r.

Towarzystwo Przyj aciot Ziemi
Kutnowskiej Oddzial w Bedlnie

8. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakiadanymi rezultatami realizacji zadania saj
- prornowanie Gminy Bedlno na Przeglajizie w wojewodztwie swietokrzyskim
- porownywanie dorobku tworczosci kulturalnej z dorobkiem innych zespolow z roznych
Regionow Polski
- wymiana doswiadczen z innymi zespolami
- upowszechnianie i popularyzacja muzyki ludowej ziemi lowickiej
- wspieranie ludowego amatorskiego ruchu artystycznego
- wzbogacenie swoich doswiadczen artystyczrrych

W. Kalkulacja przeAvidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow:
Lp.

Rodzaj kosztow
(koszty
merytoryczne i
administracyjne
zwi^zane z
realizacj^ zadania)
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2. Przewidywane zrodla flnansowania zadania publicznego

1

"Wnioskowana kwota
dotacji
Srodki fmansowe wtasne
2
Srodki finansowe z innych zrodel:
3
ogotem (srodki finansowe wymienione
wpkt 3.1-3.3)
3.1 Wplaty i oplaty adresatow zadania
publicznego
3.2 Srodki fmansowe z innych zrodel
publicznych ( w szczegolnosci: dotacje
z budzetu panstwa rub budzetu
jednostki samorzajiu terytorialnego,

8.000300zl

Ozt
Ozi

100
%
0%
0%

Ozi

0%

Ozi

0%

jednostki samorzajiu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy
strukturalnych
3.3

4

5

pozo stale
Wklad osobowy (w tym swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna
czlonkow)
Ogolem ( srodki wymienione ^v pkt 14)

Ozl

0%

Ozl

0%

8.000,00 zi

100 %

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych
Informacjaotym,
Nazwa organu
Kwota srodkow
administracji
(wzl)
czy wniosek (oferta)
o przyzname
publicznej lub innej
srodkow zostala(-a)
jednostki sektora
rozpatrzony(-a)
flnansow
publicznych
poz}rtywnie; czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzona(-a)

Terrain rozpatrzeniaw przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

NIE
NIE
NIE
NIE
Uwagij ktore moga^miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. inne wybrane informacje dotj^cz^ce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

- 4 osoby kadry TPZK Oddziat w Bedlnie posiadaja_ce doswiadczenie i umiej^tnosci
w realizacji podobnych przedsi^wzi^c.

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
- wyposazenie biura TPZK Oddzial w Bedlnie,
- telefony grzecznosciowe

3. dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju
( ze wskazaniem, ktore z tych zadan realize wane byly we wspolpracy z administracja^
publiczna)
-201 Or - uczestnictwo zespolow ludowych z terenu Gminy Bedlno w Biesiadzie Wilenskiej
w Wilnie
- 2009r - Festiwal Tworczosci Ludowej w Kamieniu Pomorskim
- 2007r - XX Spotkania Folklorystyczne w Drawsku Pomorskim
- 2006r. - Ogolnopolski Festiwal ,,Sabalowe Bajanie" w Bukowinie Tatrzanskiej

4. informacja, czy oferent przewiduje zlecac realizacj§ zadania publicznego w trybie, o
ktorym mowa w art. 16 list. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie
___
me zamierza

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si$ w zakresie dzialalnosci pozytku
publicznego oferenta;
2) oferent jest zwi^zany niniejsza^ oferty do dnia 13.10.201 Ir.
3) oferent skladaja^cy niniejszq. oferty nie zalega z oplacaniem naleznosci z tytulu
zobowi^zan podatkowych;
4) dane okreslone w cz^sci I niniejszej oferty 33. zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym;
5) wszystkie podane w ofercie oraz zal^cznikach informacje s^zgodne z ajsttjainym stanem
prawnym i faktycznym.
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I/L/\h (Jo \a oswiadczen woli vv imieniu

Marlanna Cl$dow$ka

oferenta/ofe^

Zal^czniki:
1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego,
2. statut stowarzyszenia,
3. zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek ZUS,
4. zaswiadczenie o niezaleganiu w podatku w Urz^dzie Skarbowym.
Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urz^dowe

