
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spok'Cznej z dnia 14 kwit.'tnia 2016r. (poz. 570)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIEco do sposobu wypełnianiaoferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymiprzy
poszczegóinychpoiachorazw przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką,np.: ..pobieranie'/niepobieranie'''oznacza, że naieży skreślić niewłaściwąodpowiedż,
pozostawiającprawidłową.Przykład:"pelJieraAie'/niepobieranie•...

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
do któreqo adresowana iest oferta

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

3. Rodzaj zadania publicznego') kuitury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Tytuł zadania publicznego Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała

5. Termin realizacji zadania Data 113. 06. 2017 r. I Data 110.092017 r.
Dubliczneao2) rOZDoczecia zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji ijeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie "Kużniczy Krąg" KRS: 0000449854
26-130 Suchedniów

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących PrezesPaweł Zubiński tel. 412543 094, sok.kuznica@wp.pl
oferty (np.numertelefonu.adrespoczty
elektronicznej,numerfaksu.adresstrony
internetowej)

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 osobowe o lub rzeczowe o
ele

złonkowie Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg swoje działania skupiają głównie w przestrzen

ulturalnej. Częste spotkania i rozmowy z mieszkańcami Suchedniowa wskazują na potrzeb

organizowania wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Najlepszy

arzędziem do tego będzie stara fotografia. Spojrzenie z perspektywy na ludzi, wydarzenia

iejsca, skłoni do refleksji oraz pozwoli wytyczyć nowe cele. Stowarzyszenie nawiązało kontak

e s adkobiercami Mariana Musiał - rofes' onalne o foto rafika, któ rzez kilkadziesi t lat,

l l Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonychwart. 4 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytkupublicznegoi o wolontariacie.
'l Terminrealizacjizadanianiemożebyćdłuższyniż90dni.
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•

utejszym zakładzie fotograficznym - fotografował pokolenia Sucheniowian oraz wiele ważnyc

okalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Jego zdjęci

rzedstawiają ogromną wartość estetyczną, historyczną, a dla mieszkańców Suchedniow

entymentalną. Marian Musiał jest osobą, która wciąż żyje w pamięci współczesneg

uchedniowa.

kazją do zaprezentowania wystawy fotografii będzie obchodzony jubileusz - 55 lecia miast

uchedniowa. Obraz miejscowości w fotografiach Mariana Musiała - dopełni i podsumuj

ubileusz. Dodatkowo wystawa przyczyni się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życi

ulturalnym i budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.

ystawę zaplanowano w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica, gdzie brak odpowiednieg

tełażu i systemu wystawienniczego. Zakup ww. systemu do zorganizowania imprezy będzi

nwestycją, która na stałe wejdzie do majątku Stowarzyszenia i umożliwi inne tego typu działani

rtystyczne w przyszłości.

dbiorca

rupą docelową projektu będą wszyscy mieszkańcy gminy Suchedniów oraz osob

ainteresowane, związane z miastem, dziś już w nim nie mieszkające. Ważną grupą będą dzieci

łodzież, które poprzez kontakt ze sztuką fotografii będą mogły zapoznać się z historią swoje

iejscowości. Będą to osoby, które wezmą udział w wydarzeniu w sposób zamierzony

aplanowany, ale także ci, którzy w okresie trwania wystawy będą odwiedzać SOK Kuźnica

nnych celach (np. na seans filmowy itp.), gdyż fotografie będą wyeksponowane w otwartych

rzestrzeniach obiektu.

kład osobo

towarzyszenie wniesie w realizację projektu wkład własny rzeczowy i osobowy w formie:

bezpłatnej przestrzeni wystawowej (hol, ciągi komunikacyjne w SOK Kuźnica) na podstawi

mowy użyczenia pomiędzy Stowarzyszeniem a SOK Kuźnica (200 zł x 3 moce= 600 zł) ;

nieodpłatne przekazanie praw autorskich do 50 fotografii do celów wystawy oraz do innyc

elów kulturalnych realizowanych przez Stowarzyszenie w przyszłości - przez członków rodzin

padkobierców Mariana Musiała - na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu pra

utorskich - wartość niematerialna oszacowana na 2 500 zł ;

praca komisarza wystawy, którego funkcję będzie pełnić osoba z tytułem zawodowym adiunkt

uzealnego - przez okres 3 mocy, łącznie w wymiarze min 60 godzin - na podstawie umowy

racy wolontarystycznej .

lement składowe zadania

. Przygotowanie materiałów do wystawy - współpraca z członkami rodziny - przekazanie 5

otografii - spuścizny po Marianie Musiale - w formie cyfrowej. Wydrukowanie fotografii. Termin

13.062017-18.062017 r

otografie zostaną przekazane do Stowarzyszenia na podstawie umowy darowizny.

towarz szenie uz ska również rawa autorskie do foto rafii
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o zakończeniu projektu fotografie zostaną na stałe wyeksponowane w Izbie Tradycji w sa

. Rozeznanie rynku i zakup systemu zawieszania obrazów. Termin: 13. 06. 2017 - 24. O

ystem zapewni profesjonalną prezentację fotografii podczas planowanej wystawy. Zesta

bejmuje komplet akcesoriów: linki, haczyki, szyny, antyramy itp. System może by'

korzystywany wielokrotnie, w dowolnym miejscu i służyć może eksponowaniu nie tylk

otografii, ale także obrazów, rzeźb itp.

. Promocja projektu - informacje w lokalnych mediach, TV, zaproszenia indywidualne dla gośc

a wernisaż wystawy - 13.062017 -10.09.2017 r.

. Instalacja wystawy - wydruk zdjęć, montaż systemu - 26-28.06.2017 r.

. Otwarcie wystawy - wernisaż - 28. 06. 2017 r.

ramach obchodów jubileuszu 55 lecia miasta Suchedniowa w SOK Kuźnica zostani

roczyście otwarta wystawa: Ludzie wydarzenia miejsca w fotografiach Mariana Musiała prze

Burmistrza MiG Suchedniów, w obecności lokalnych władz, zaproszonych gości ora

. Udostepnienie wystawy dla zwiedzających - od 28. 06. 2017 do 10.09.2017 r.

. Finisaż sta ,odsumowanie ro'ektu - s otkanie ewaluac 'ne 10.09.2017 r.

2. Zakładanerezultaty realizacji zadaniapublicznego

'łezultaty twarde

l) pozyskanie przez Stowarzyszenie 50 fotografii Mariana Musiała, które w przyszłości będą mogł\

zostać wykorzystane w innej formie np. jako materiał do publikacji albumowej. Fotografie, pc

zakończeniu projektu będą dostępne dla odwiedzających w Izbie Tradycji w SOK Kuźnica;

2) Powstanie autorski scenariusz wystawy: Ludziewydarzeniamiejscaw fotografiachMarianaMusiała

3) Or9anizacjawernisażupromującegowystawę,w którymweźmieudziałmin50 osób

4) 500osóbobejrzywystawęw czasiejej trwaniaod 28 czerwcado 10września2017r

5) pozyskanie przez Stowarzyszenie nowego wyposażenia - systemu zawieszania obrazów - cc

pozwoli na poszerzenie możliwości prowadzenia działalności w obszarze kultury w przyszłości

'łezultaty miękkie

l) podniesienie wiedzy na temat historii Suchedniowa wśród mieszkańców;

2) upamiętnienie, upowszechnienie i utrwalenie dorobku życia Mariana Musiała;

3) zwiększenie liczby pasjonatów lokalnej historii i starej fotografii;

4) promocja Suchedniowa i regionu;

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

Rodzaj kosztu Koszt do poniesienia do poniesienia
całkowity z wnioskowanej ze środków

(zł) dotacji') finansowych
(zł) własnych,

środków
Lp. pochodzących z

innych źródeł,
wkładu

osobowego lub
rzeczowego4)

(zll

1. 25 szt. ram wystawienniczych/pleksi 1612,50 1612,50 0,00

2. 12 m systemu zawieszeńllistwaJlinka Ihak 1857,02 1857,02 0,00

Praca komisarza wystawy 1200.00 0,00 1200,00 - wkład4. osobowy
Pomieszczenia SOK Kuźnica 600,00 0,00 600,00 - wkład

5. rzeczowy

7. Prawa autorskie do fotografii 50 sztuk 2500,00 0,00 2500,00wkład
rzeczowy

Koszty ogółem:
7769,52 3469,52 4300,00

St(lwarzyo;ze~.jE:' "Kużniczy Krąg'.~?~13~Suchedmow, ul. Borlzentvń~l'''l'8
N,P;663-18-68-484 REGON:260667777

KRS: 0000449854
Konlo: SS SucOedniów

NR: 21852000072001000179230001

Ol; '0 C oD 1>+ (,Data , .

.p'.,:¥ę.S~acządu W.ir;;.ęp..,ę.?.ę.~.~~rządu"

...r;x.Jb,,~ ~:~ ~

.p"ąweł. ZUbMski : .<;(1f!R!1. ,J,1,l,9i}.l)i~.wicz
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

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) wszY5tkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent"oferenci' skladający 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 tytulu

składek na ubezpieczenia społeczne.

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.

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