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załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dn ia................... (poz. ...)

WZOR

PouczENlE co do sDosobu wvpełniania ofertvl
ofeńę należy wypełnić Wyłącznie w białych pustych polach, Żgodnie
oraz w

przypisach,

z

rr ';"
.: .;1..]1'j1..'
!l,t,t'.'__:l
:, _ i::..
-J)JTr
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' __.
jnstrukcjami umieszczonymi prŻ-y, r--.---o-''.'-'.
r-'--.'
Fióśzczegolnvcl''póiJin
IJ
I

zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranier" oznacŻa, że należy skreślićniewłaściwąodpowiedź, pozostaWiając
praWidłową' Przvkład:,,Bob+ełełj€.:7niepobieranie+".

l. Podstawowe informacie o złożonejofercie
1. Organ administracii publicznei,

do kóreso adresowana iest oferta

Miasto i Gmina Sztum
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie

2. Tryb, w lcórym ułożonoofertę

3. Rodzaj zadania publicznegol)
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacii zadania publicznegoz)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskie.i i kulturowej.
organizacja konferencji popularnonaukowej związanej z 600-leciem miasta
sztum i Parafii śW. Annv W sztumie
Data
Od podpisania
Data
30 czerwca 2016
rozpoczecia
umowv
zakończenia
roku

ll. Dane oferenta (_ów)
1. Nazwa oferenta (-ów)' forma prawna, numer Krajowego Reiestru sądowego lub innej ewidencii, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli iest inny od adresu siedziby)
NaŻWa oferenta: ToWarzystwo Miłośników Ziemi sztumskiej

Forma prawna: stowarzyszenie
Numer Krajow€go Rejestru sądowego: 00001o1243
Adres siedŻiby: ul. Reja 13,82-400 sztum
2. lnne dodatkowe dane kontaktowe,

w

tYm dane osób upoważnionvch do

składenia Wyiaśnień dotYczących oferty (np.

Andrzej Lubiński, tel.55 640 13 48

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szcze8ólności celu, mieisca jeBo
odbiorców zadania oraz DrŻewidvwaneco do wvkorzvstania wkładu osobowelo lub
ramach zadania zaplanowano zorganizowanie konferencji popuIarnonaukowej ,,600 |ecie miasta i Parafii ŚW.
ny W sztumie 1416-20'l6"' która odbędzie się 3 czerwca 20'l6 roku W Sztumie W sali czekoladowej
centrum Ku|tury W Sztumie. Podczas konferencji przedstawionych zostanie 9 WykładóW. W ramach
ia zapIanowano poczęstunek dla uczestnikóW konferencji izaproszonych gości.celem realizacji zadania
poznanie przeszłoŚci ziemisztumskiej poprzez Wysłuchanie WykładóW na temat historii miasta Sztum i Paralii
. Anny W Sztumie podczas konferencji popularnonaukowej. Grupą docelową są mieszkańcy Miasta i Gminy
W konferencii to ok. 150 osób.
1)

Rodzaj zadania zawiera 5ię W zakresie zadań określonych w ań.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie.

'' Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
1

2. Zakładane rezultaty realizacii zadania publicznego

ienie historycznych procesóW jakie
W

|v.

sztumie 3 czerwca podczas konferencji pośWięconej rocznicy 600-lecia miasta sztum i Parafii

szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby

kosztóW

istnieje możliwośćdodania kolejnych wierszy)

do poniesienia

Koszt calkowity

Rodzai kosztu

(zł)

z

wnioskowanej
dotaclir)

(zł

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych' środków

pochodzących z
innych źródeł,

Lp.

wkladu osobowego
lub rzeczowegoa)
(złl
1.

2.
3.

PrŻeprowadŻenie wykladów podczas konfelenaJl

27OO,OO

27OO,OO

XoniumpEja

1 200,00

120ą00

zakup artvkułów spożyweych

300,00

300,00

4 200,00

4 2oo,0o

Koszty ogółem:

ośWiadczam(-y), że:
1) proponowane Żadanie publiczne będzie realiŻowa ne Wylącznie w za kresie działa lnościpożytku publiczne8o oferenta;
2) w ramach składanej ofeńy p.zewidujemy pobier+Fi€+niepobieranieł śWiadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane
ofercie oraz załącznikach informacje
zgodne
aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;

4) oferent*/e{efeń€i*

podatkowychj
5) oferent*/głefe€€ł*
ubezpieczenia

w

z

są

składający niniejszą ofertę nie zalega Gją)*/*aĘa{jąF z opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań
składający niniejszą ofeńę nie zalega Gją)*/.ełega+iqF z opłacaniem należnośc'z tytułu składek na

(podpis osobyupoważnionej
l!b podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta)

fot?arzystwo Mitośnlków
Ziemi Sztumskiej
82-4OO Sztum. ut Reja 1 il
NIP 579-1 7-96-78 7

o

n"''.','

|',1'.

Ł'i.'',?-a- !*'

załacznik:
Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru sądowego.
Kopia statutu .
W przypadku 8dy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze sądowym _ potwierdzona za ŻBodność
z oryginałem kopia aktuaInego wyciągu z inne8o rejestru lub ewidencji.

3)
Wartość kosztóW ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 ooo zł'
a)W pnypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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Idenhfikator Wydruku i Rs/101243/5/20160,405091920

CENTMLNA INFORMACJA KRA,OWEGO REIESTRU SĄDOWEGO

KRA'OWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 05.04.2016 godz. 09:19:20

Numer KR§: 0000101243
Informacja od powiadająca od pisowi

a

ktua lnem u

Z REJ ESTRU STOWARZYSZE Ń, I N NYCH ORGAN IZACII SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACII ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKłiDÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

poDMIoT NIEWpIsANy Do REJEsTRU pnzeosrĘgronców

GD,VII N9RE!, KRsl

REGON: 000811371,

267 z2l t5 l 60v l

NlP

NlPl 579L796787

ulł.ośruIrówZIEMI SZTUMsKIE]
RE ESTR sTowARZysZEŃ gst sĄo oKRĘGowy w ELBĘGU

kraj

Po§KA, woj, PoMoRSKIE, powiat szTUMsKI, gmina SZTUM, miejsc. szTUM

ul, RĘA, nr 13, lok. --, miejsc. szTUM, kod 82-,ł00, poczta SZTUM, kraj Po§KA

WWW.TMzsZTU MSKIE]. BLoGsPoT.

coM

Brak wpisow

Idenffikator wydruku

: RSl IOt243l

5

l 2016040509 1920
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Dział 2

Idenffikator wydruku: RS/101243t 5 l 20L6a4O5O9192O
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Dział 3

Idenhfikator Wydruku: RS/101243/5/20160405091920
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Brak wpisow

CELEM TOWARZYSTWA JEST:

UPOBUDZANIE I ROZWIJANIE INICJATYWY SPOŁECZNĘ] W ZAKRESIE WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU SZTUMU I OKOLIC,

2lczYNNA wsporpnłcł W sPoŁEczNo-GosPoDARczĘ] I KUTUMLNEJ DZlAŁALNośq NA RZECZ
sZrUMU I oKoLIą
3/PopULARyZAc]A WIEDZy HisToRyczNĘ,, wseótczesnĘt I KULTUMLNEI o SZrUMIE I oKoLIcy,
+/oznrłlruośćNA RzEcz ocHRoNy śnooowIsrł,

Brak wpisow

Dział 4

Brak wpisów

Idenffi kator wydruku: RS/101243/5/20160405091920
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Dział 5

Dział 6

Brak wpisów

Brak wpisow

rdełMtator wvdfuku: RS/101243/5/2o16o4o509192o
data

§trona 6 ż

sponątterla wYdruku 05.04,2016

adres §trony htem€towei

na której

ą

thstęplp inb,r,aqF z r€J€strul

trttps://ems.rns.9orl.pl
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