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Zal4cznik nr 1

WZ6R

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAS I ZADAN IA PU BLICZN EGO

FOUCZENIE co do sposobu wypelnianla oferty:
Ofertq naleiy wypetnid wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi prry poszczeg6lnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.:,,pobieranie*/niepobieranie+" oznacza, ie naleiy skre5lid niewta{ciwq odpowiedi, pozostawiajQc
prawidlowq, Przyklad:,,pobieranie*/niepebieraeie*".

l. Podstawowe informacie o zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznef,
do adresowana oferta

ll. Dane oferenta(-t6w)

2, Rodzaj zadania publlcznegol) Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna,
wnnr, adres do korespondencii, adres

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi lgota
Forma prawna : stowarzyszenie
KRS: 0000471131. NIP: 5512618674, REGON: 123015320
Numer rachunku bankowego:98 t1111 1.019 2002 2005 0009 0001
Adres siedziby: 34-103 Lgota, ul. Podg6rska 94
Strona www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-wsi-Lgota-4214134655772L5U
Adres do korespondencji:34-103 lgota, ul. Podg6rska 123

Adres e-mail : stowarzyszenie.lgota@onet.pl
Numer tel.: 607 249 605

2. Dane osoby upowainionejdo skladania
wyjaSnied dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ryszard G6ralczyk
tel.: 793 328 558
e-mail: naszalgota@gmail.com

lll. Zakres rzeczowy zadania

1. Tytul zadanla publlcznego Opracowanie i wydanie publikacji pt. ,,Joasia. Silaczka z Lgoty"

2. Termln reallzacji zadanla publi,czncgo2)
Data

rozooczecia
77.06.2O20 r. Data

zakofczenia
13.09.2020 r.

3. Syntetyczny opls zadania (wraz ze wskazaniem mlejsca Jego realizacfi)
>rzedmiotem oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota jest realizacja zadania publicznego polegajqcego na opracowaniu
wydaniu publikacji ksiqikowej pl:. ,,Joasia. Silaczka z Lgoty". Tytulowq bohaterkq publikacji bqdzie Matylda 8oro6, wieloletnia

rauczycielka i animatorka iycia spoleczno-kulturalnego w lgocie oraz autorka autobiograficznej noweli ,)oasia" . Publikacja stanowi(
rqdzie ir6dlo wiedzy o pracy zawodowej, dzialalno$ci kulturalno-o5wiatowej i tw6rczoSci artystycznej Matyldy Borori. W ramach
tadania przewiduje sie realizacie nastepujacych dziala6: zebranie material6w ir6dlowvch, opracowanie redakcvine i sraficzne

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadad okreflonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci poiytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. po2.450, z p6in. zm.).
Termin realizacji zadania nie moie byd dluiszy nii 90 dni.

W6jt Gminy Tomice



publikacji,drukpublikacji,dzialarriainformacyjno-promocyjne,dystrybucjqpuutitaclioraz,arzqozanffi
publikacji zostanie zlecony wybrilnej drukarni, wszystkie pozostale dzialania wykonajq cztonkowie Stowarzyszenia w ramacl"
wolontariatu.

Publikacja zawierad bqdzie przedrnowq wydawcy, tekst noweli ,,Joasia" Matyldy Borod opatrzony przypisami redakcyjnymi, szkir
biograficzny autorki pt. ,,Sitaczka :: Lgoty" oraz ilustracje archiwalnych dokument6w i fotografii z iycia zawodowego, spolecznegc
i rodzinnego tytutowej bohaterki. lGiqika zostanie wydana w nakladzie 2OO egz., oznaczona informacjq o dofinansowaniu 6rodkaml
Gminy Tomice i liczyi bqdzie ok. 100 stron formatu 85.

Premierowa prezentacja ksiqiki i :;potkanie autorskie odbqdq siq w 2020 r. podczas pikniku rodzinnego na terenie dawnej szkoly
w Lgocie stanowiqrym wlasno6i S;towarzyszenia. Wydarzeniu towarzyszyi bqdzie publliczne czytanie fragment6w publikacji oraz
ekspozycja zgromadzonych w czatsie realizacji zadania material6w ir6dlowych. Publikacja zostanie nieodplatnie udostqpniona
zainteresowanym czytelnikom ora:: przekazana instytucjom publicznym, w szczeg6lnosci instytucjom kultury (bibliotekom), szkolom,
urzqdom administracji publicznej oraz organizacjom pozarzqdowym prowadzqcym dzialallnoSC w zakresie oiwiaty i kultury.

Realizacja zadania bqdzie odpowiedziq na zdiagnozowane potrzeby lokalnej spolecznoSci oraz przedstawicieli instytucji o6wiaty
i kultury. Przyczyni siq do podniesienia wiedzy o Matyldzie Borofi, jej tw6rczoSci literackiej, pracy zawodowej i dzialalnoSci spolecznej
na rzecz spoleczno6ci lokalnej. Publikacja uwrailiwi czytelnik6w na piqkno jqzyka polskiego oraz najbli2szego otoczenia dzieki
literackim opisom miejsc, ludzi i wyzwari okresu miqdzywojennego 20. wieku zawartych w noweli ,,Joasia", kt6ra zostanie
zamieszczona w planowanej publikacji. Opracowanie i opublikowanie biografii Matyldy Borof pozwoli zachowai od zapomnienia
csobq, kt6ra odegrala znaczqcq rolq w rozwoju kultury i o(wiaty na terenie gminy Tomice, wzmocni poczucie toisamo6ci lokalnej
iwspdlnoty z,,malq ojczyzn{', sprrwoduje zwiqkszenie zainteresowania historiq wlasnej miejscowo5ci i regionu, oraz wplynie na
lvzrost poziomu czytelnidwa wir6d mieszkafi c6w.

Realizacja zadania wpisuje siq w inrre dzialania podejmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota. Zgodnie ze statutem,
Stowarzyszenie dziala na rzecz rozwoju spolecznodci lokalnej, promocji tw6rczo6ci lokalnych artyst6w, kultywowania tradycji
regionalnych, ochrony miejscowych zabytk6w i miejsc pamiqci narodowej. Stowarzyszenie jest wla6cicielem nieruchomo6cigruntowej
w Lgocie, zabudowanej zabytkowym budynkiem dawnej szkoty podstawowej, w k6rym uczyla (1945-1990) i mieszkala (1945-2003)
N4atylda 8oro6. Stowarzyszenie za,mierza utworzyi w tym budynku izbq pamiqci jej imienia i zaprezentowai materiaty ir6dlowe
ryromadzone w trakcie realizacji ::adania, a takte wydai monografiq ,,Czternastowieczna parafia witanowska, jej starej Swiqtynia
plebania" autorstwa Matyldy 8oro6.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadanla publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom

osiqgniqcia rezultat6w
(warto66 docelowal

Spos6b monitorowania rezultat6w I irfidlo
informacfi o oslqgniqciu wskainika

Publikacja ksiqikowa pt. ,,Joasia. liilaczka z Lgoty" 200 Liczba egzemplarzy publikacji/faktura
wystawiona przez drukarniq

5. Kr6tka charalcerystyka Oferenta,lego dodwladczenia w reallzacji dzialart planowanych w ofercle oraz zasob6w, kt6re

'zyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota zostalo zaloione w 2013 roku i prowadzi dzialalno6i na rzecz rozwoju
promocji tw6rczoSci lokalnych artyst6w, kultywowania tradycji regionalnych, ochrony miejscowych zabytk6w i mi

narodowej. Zostalo utwori:one po zlikwidowaniu miejscowej 4. klasowej szkoty w Lgocie przy ul. Podg6rskiej 56 - filii
j w Witanowicach celem nabycia od Gminy Tomice budynku po zlikwidowanej plac6wce i wykorzystania go na

spolecznoici. W pierwszej llolejnoSci Stowarzyszenie wykonalo roboty niwelacyjne terenu przy budynku szkolnym, plac
dzieci i boiska sportowe, wykorzystywane na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy plenerowe o charakterze

sportowym. Stowarzyszenie organizuje corocznie pikniki rodzinne z wystepami lokalnych grup i zespol6w muzycznych, oraz
dla dzieci wspierane przez Odrodek Kultury Gminy Tomice. Zadania te finansowane sE ze 6rodk6w

dotacji samorzqdu gminnego oraz Srodk6w pozyskanych od darczyfrc6w i sponsor6w. Stowarzyszenie byto
gminnego turnieju wsi oraz doiynek gminnych, kt6re odbyty siq w Lgocie.

sukcesywnie wykorruje remonty budynku szkolnego polegajqce na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonaniu nowej elewacji budynku, wymianie instalacji co i innych robotach remontowo-budowlanych celem dostosowania obiekt

prowadzenia dzialalno6ci kulturalnej. Zadania te finansowane sE ze Srodk6w publicznych, w tym w ramach funduszu
dla solectwa Lgota, oraz ze Srodk6w



wydatkowaniu 6rodk6w publicznych i rozliczaniu otrzymanych dotacji. Publil<acja ksiq2kowa, o kt6rej mowa w
bqdzie pierwszym wydawnictwem Stowarzyszenia.

posiada zasoby kadlrowe, rzeczowe i finansowe, kt6re zostanq wykorzystane do realizacji planowanego zadania.
Zasoby kadrowe.
Stowarzyszenie liczy 35 czlonk6w. Wszyscy czlonkowie Stowarzyszenia zostanQ wlqczeni w proces zbierania
ir6dlowych niezbqdnych do przygotowania publikacji. Prezes zarzqdu Stowarzyszeniar, posiadajqcy do(wiadczenie w zarzqd
realizacji i rozliczaniu zadafi z udzialem Srodk6w publicznych, bqdzie koordy'nowal planowane dzialania,
wydatkowanie Srodk6w finansowych oraz przygotuje sprawozdanie koficowe z realizacji zadania. Czlonek zarzqdu,
wlasnq dzialalnoSd gospodarczq i posiadajqcy do$wiadczenie w zakresie dystrybucji i marketingu towar6w i uslug,
odpowiedzialny za dzialania informacyjne, promocjq i dystrybucjq publikacji. Redakcjq publikacji ksiqikowej zajmie siq
Stowarzyszenia posiadajqcy wiedzq na temat gl6wnej bohaterki publikacji, dostqp do materialdw ir6dlowych,
w pisaniu tekst6w i sporzqdzaniu opracowari redakcyjnych i graficznych publikacji. Planowane wyiej dzialania (zebr
material6w ir6dlowych, opracowanie redakcyjne i graficzne publikacji, dzialania informacyjno-promocyjne,
publikacji, zarzqdzanie realizacjq zadania) bqdq realizowane przez czlonk6w Stowarzyszenia nieodplatnie. Wklad
Stowarzyszenia w realizacjq zadania zostal oszacowany w sekcji lV. Lp. 1, 3, 4, 5 oferty na lqcznq kwote 600,00 zl.

Zasoby rzeczowe.

Stowarzyszenie jest wla$cicielem budynku dawnej szkoly w Lgocie, w kt6rym zostanie zorganizowane spotkanie au
promujqce publikacjq, polqczone z publicznym czytaniem fragment6w ksiq2ki i ekspozycjq zgromadzonych
ir6dlowych. Do dzialafi infornraryjnych i promocji rezultat6w zadania zostanie wykorzystany profil Stowarzyszenia w
Facebook. Koszty uiytkowania obiektu i utrzymania profilu na Facebooku nie bqdq pokrywane z bud2etu zadania.
przygotowania publikacji ksiqikowej zostanQ wykorzystane zasoby rzeczowe czlonk6w Stowarzyszenia w postaci zesta
komputerowego z drukarkq, laptopa, skanera, telefon6w kom6rkowych, samochodu osobowego, material6w
Przewidywany wklad rzeczowy'Stowarzyszenia nie zostai oszacowany w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania.

Zasoby finansowe.
W realizacji zadania zostanq uiykorzystane Srodki finansowe wtasne Stowarzyszenia w wysoko6ci 405,00 zl oraz Srodki
Wadowickiego w kwocie 1751),00 zl, pozyskane przez Stowarzyszenie w ramach konkursu ofert na realizacjg zadafi z za

kultury w 2020 r., co lqcznie stanowi kwotq 2 155,00 zl. Stowarzyszenie wystgpuje do W6jta Gminy Tomice o przyznanie

w wysokoSci 1100,00 zl, kt6ra zostanie przeznaczona na czq$ciowe pokrycie koszt6w druku publikacji, kt6re lqcznie
3 255,00 zl. Stowarzyszenie nier przewiduje pobierania wplat i oplat od odbiorc6w zadania publicznego, co oznacza, ie
ksiqikowa bqdzie udostqpniana nieodplatnie.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacii zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto56
PI,J{

Z dotacii Z innych
lr6del

1. Zebranie material6w ir6dlowych, opracowanie
redakcyine i graficzne publikacii

200,00 0,00 200,00

2. Druk publikacji wydruk i obr6bka
introligatorska

3 255,00 1 100,130 2 155,00

3. Dziatania informacvine i promocvine L20,@ 0,iro 72O,00

4. Dystrybucja publikacji 120,00 0,00 120,00

5. Zarzadzarie realizacia zada nia 160,00 0,00 150,00

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 3 85s,00 1 100,00 2755,00

V. O5wiadczenia

Ofwiadczam(-my), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziaialnoSci poiytku publicznego

oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczefi pierniqinych bqdzie siq odbywad wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalno5ci poiytku

publicznego;
3) oferent* l€,fe+enci* skladaj4cy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / ralegi+h+* z oplacaniem naleinoSci z tytutu zobowiqzaii

podatkowych;
4) oferent* / efereneir skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / raleg+id* z oplacaniem naleino5ci z \ftulu skladek na



6)

7l
a

ubezpieczenia spoleczne;
5) dane zawarte w czqSci ll niniejszej

wszystkie informacje podane w
w zakresie zwiqzanym ze

zgodnie z
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Rejestrem

dne z aktui
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/ lnnq-wla{e{nqewtdeneh* ;
prawnym ifaktycznym;

i przekazywaniem danych osobowych,
h6rych dotyczQ ter dane, zloiyly stosowne oswiadczenia

Data 18.05.2020

danych osobowych.

(podpis osoby upowatnionej lub podpisy
os6b upowainionych do skladania o5wiadczefi
woli w imieniu oferent6w)


