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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrul<cjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobioranio*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Wójt Gminy TOMICE 

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

3. Rodzaj zadania publicznego '̂ Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

4. Tytuł zadania publicznego Powiatowy plener malarsko-fotograficzny w Tomicach 

5. Termin realizacji zadania publicznego Data 
rozpoczęcia 

30.08.2016 Data 
zakończenia 

30.10.2016 

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

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) 

Zb. Jurczak tel. 519 459 679 email: zbijur@gmail.com 

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 do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Powiatowy p l e n e r - j e s t kontynuacją plenerów real izowanych w latach poprzednich, promujących Ziemie 
Wadowicką, tym razem w Gminie Tomice w dniach 02 - 09.10.2016. Weźmie w nim udział 15 artystów z 
Polski, Francji, Ukrainy oraz lokalnych i 10 fotografików. W ramach zadania artyści plastycy wykonają 
prace promujące i popularyzujące walory krajobrazowe a fotograficy wykonają dokumentację zdjęciowa 
terenu gminy oraz wskazanych obiektów. Całość zaprezentowana zostanie mieszkańcom oraz turystom 
na wystawach w Tomicach i Wadowicach . Kilkaset fotografii oraz 10 obrazów zostanie przekazanych 
organizatorom. 

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. 
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Wynikiem realizacji zadania będzie zaspokojenie trwałych potrzeb popularyzacji walorów artystycznych 
Gminy Tomice co przyczyni się do częściowego zaspokojenia problemu społecznego poprzez 
kształtowanie wartości estetycznych u młodzieży i wśród dorosłych. Wymiernym efektem pleneru będzie 
też kilkuset zdjęciowe archiwum fotograficzne, dokumentujące region oraz kilkanaście obrazów. 
Materiały te mogą być wykorzystywane dla celów promocyjnych. 

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

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacjî ' 
(zł) 

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego*' 

(zł) 
1 Noclegi uczestników pleneru 

(10 osóbx6dni) 
3 480,00 3 480,00 

2. 
Materiały artystyczne - podobrazia, biel 
tytanowa, media olejne. 

800,00 - 800,00 

3. Materiały fotograficzne 200,00 - 200,00 

4 Folder plenerowy w 200 egz. A 4 200,00 - 200,00 

Koszty ogółem: 4 680,00 3 480,00 1 200,00 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie Vniepobieranie* 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 (jq)VgolGgo (ją)*-z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/ofaceoa.* składający niniejszą ofertę nie zalega (jq)VgalGga (ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Data .02.06. 2016 

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 kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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