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URZAD MIEJSKI w BLONIU
WPLYNELO

ZalAczniki

do

rozporzadzenia Ministra

Rodziny, Pracy

i

Polityki

Spotecznej

2dnia....,..............(poz. ...)

Zalqcznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do soosobu wvoelnlania ofertv:
Ofertq naleiy wypetnid wylecznie w bialych pustych polach, zgodnie z Instrukcjaml umleszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkE, np.: ,,pobieranie*/nlepobleranie*" oznacza,

prawidlowe. PnyHad: ,,pobie{+Fist/niepoble

ra n

ie naleiy

skreslie niewlaiclwQ odpowiedi, pozostawiajQc

ie*".

L Podstawowe informacje o ztoionej ofercie

ll. Dane oferenta (-6w)

Towarzystwo Przyj ati6t Ziemi Bloriskiej data wpisu, rejestracji : 16.12.2015 KRS 0000034046
nr

NIP: I 181752714 nr REGON: 012410208

adres:05-870

BLONIE

u1.:

C.K.NORWIDA DWOREK PONIAToWKA,

ff

1,

) nazwiska i imiona os6b upowa:Znionych do reprezentowania oferenta/oferent6wr):
a) Tomasz Wi5niewski - Prezes

b) Anna Sawicka- Sekretaz

669-05 1-570 Agnieszka Kurach

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

-'
_,

"

Rodzaj zadanla zawlera sie w zakresie zadafi okrellonych w art,4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzlalalnogci poiytku
publicznego i o wolontariacie.
Termln reallzacji zadania nie moie byi dluiszy nii 90 dni.

L

owarzystwo Przyj aci6l Ziemi Blofskiej w ramach promocji Gminy Blonie pragnie zotganizowad dwa
ia kulturalne oraz realizacjg jednego odcinka dokumentalnego materialu filmowego o historii
miasta

/

pod robocz)'rn tytutrem ,,Historia Gminy Blonie opowiedziaaa przez jej mieszkahc6w".

W ramach pierwszego wydarzenia planuje sig uroczyste podsumowanie konkursu pod rytulem: ,,W
skrzypiec Janko Muzykanta

-

dzieje i pigkno naszego solectw4 mieszkafcy i ich historie"

4cego dziedzictwo kulturalne i historyczne ziem okalaj4cych miasto Blonie, Scidle zwi4zuryclt z

i4 Btorisk4. Konkurs ogloszony wiosn4 tego roku, skierowany byl do dzieci i mlodzieZy z bloriskich

6l onz przedstawicieli starszego pokolenia ( ich bliscy, krewni, znajomi lub wltlpowani przez TPZB
ciekawi ludzie z terenu miasta i gminy Blonie), lc.6rzy dziel4c sig z mlodym pokoleniem swoimi
przybliZaj4c r62ne aspekty wlasnego dziecifstwa i mlodoSci, odkrywali przed nowym,

pokoleniem dawne obrazy rodzinnych okolic, przyblizaj4c co bylo modne, jak sig ubierano , jak
najczgdciej bawiono oraz jak wygl4daLo nasze miasto

i gmina w latach ich dzieciristwa. Inn4 formq

w konkursie byly albumy fotograficzne, ale opracoware przy uZyciu nowych technologii
digitalizacja zbior6w rodzirurych i zaprezentowanie ich w nowoczesnych szatach graficznych). W
pomocy mentorskiej wybrani czlonkowie TPZB byli doradcami i nauczycielami dla mlodego
enia, zaangu2owanego w realizacjE projektu .Podsumowanie konkursu wraz z wrgczeniem

nagr6d i wyr6inieri planuje sig na dzieri 28.08.2016 w czasie DoZynek w Bloniu. Dodatkow4

kulturaln4 w tym dniu bgdzie wemisa'Z wystawy mieszkarica Blonia, Pana Andrzeja Kubiaka,
od ponad 30 lat wykonuje wycinanki z motywami ludowymi. Tym przedsigwzigciem

owarzystwo Przyjaci6l Ziemi Blofskiej otwiera nowy kierunek swej dzialalnoSci jakim jest
iwanie i orezentowanie tw6rczoSci lokalnvch artvst6w.

Drugim, planowanym wydarzeniem bgdzie rozstrzygnigcie konkursu ,,Ziemia Bloriska w zieleni
ialach" rozszerzonego w t)ryn roku na dwie kategorie: ,,balkony i ogr6dki przy bloku" oraz,,ogrody
i dzialkowe". Rozshzygnigcie konkursu i wystawa pokonkursowa planowaaa jest na II
2016 r.
ow4 propozycj4 Towarzystwa Przyjaciil Ziemi Blofskiej jest projekt filmowy dokumentuj4cy
miasta i okolic w formie 20 minutowego profesjonalnego filmu dokumentalnego, w
do udzialu wybrani mieszkaricy Blonia przedstawi4 historig naszego miasta pnez
ego Zycia. Pierwszy odcinek dedykujemy nestorowi rodu Oziemskich.

Rezultatem zadania bEdzie :
.

promocja Gminy Blonie poprzez tw6rczo{'t jej mieszkaric6w

uzyskanie profesjonalnego materialu filmowego o historii naszego miasta, z mo2liwo6ci4 wykorzystani

w Muzeum Ziemi Bloiskiei
ienie wiedzy historycznej o terenach okalaj4cych Blonie
zachgcenie mlodego

i starszego pokolenia do wypowiedzi artystycznej

identyfikacji mie szkafrc|w z dziedzictwem kulturowym miej sca zamieszkania
uf wiadomienie warto 6ci wlasneso dzie dzictrt a

IV.

Szacunkowa kalkulacja koszt6w reatizacji zadania publicznego
wigkszej liczby koszt6w istnieje moZliwo66 dodania kolejnych wierszy)

Zakup nagr6d dla uczestnik6w

(w

przypadku

2

konkurs6w

Usluga profesjonalnego nagrania
filmu wraz z nonta:Zem materialu i
obr6bk4 fotografi i wykorzystanych
w filmie
Poczgstunek dla zaproszonych go5ci
na wernisaZ w dniu 28.08 2016 i
Poczgstunek dla zaproszonych go5ci
na wrgczenie nagr6d wystlwQ
pokonkursow4
konkursie-

w II

i

O6wiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wyl4cznie w zakresie clzialalno5ci
poirytku publicznego oferenta;
ramach skladanej oferty przewidujemy--pebierade*lniepobieranie* Swiadczeri
2)
pieniginych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznrkach informacje s4 zgodne z akhralnym stanem

w

") Warto6d koszt6w og6tem do poniesienia z

"lw

dotacji nie moie przekroczye Lo ooo zl,

przypadku wsparcia reallzacji zadania publicznego.

prawnym
i faktycznym;
4) oferent*lefereneir skladaj4cy niniejsz4 ofertg nie zalega (-j4)*/zdegafif z oplacaniem
naleznodci z tytulu zobowi4zarl podatkowych;
5) oferent*/eferenei* skladaj4cy niniejsz4 ofertg nie zalega (-jd* lzaleg*{jqf z oplacaniem
naleino6ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych
do skladania oiwiadcze{ woli w imieniu
oferenta)

zf3.*'%lt
Zalacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Ikajowym Rejestrze S4dowyn
potwierdzona za zgodno66 z oryginalem kopia aktualnego wyci4gu z innego rejestru lub
ewidencii.

-

