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UPROSZCZONA OF~RTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofertą na[e~y wyper icw~łanie w biatych pustych polach. zgodnie: instwk~ami umiesz~onyrnr przy poscecólnych połach
oraz w przypisach.
Zaznaczen~ g~iazdką, np: pobieran 7niepobieranie~ oznarza. ze nalezy skreśić nrewhśczvą odpo~edz, pozcsia”~lajac
prawidłowa. Przykład: ±:era e/niepobieranłe~

I. Podstawowe informacje a złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej; Zarzad Powiatu Chrzanowskieao
do którego adresowana jest oferta

!- Podtrzymywanie upowszechnianie tradycj~ narodowej,
~ieIęgnowanie polakosci oraz rozwoj swiadomosci

2. Rodzaj zadania publicznego11 Harodowej obywatelskiej i kulturowej.
L Kultura, aztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa
narodowego. [

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tćw), forma prawna, nurnerw Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”

Adres siedziby i do korespondencji 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 1
KRS 0000032502.

Strona www— „ : :~ — : - : „i I[1111
t-mail - sn:t:cr:~tai~,:::-- ~„:1S”7
Tel. 598 525 924

. . Witold Siemek2. Dane osoby upowaznionej do składania .

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i e—mali: zr—::.::: ::
nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Muzeum Regionalrie dla wszystkich

2. Termin realizacji zadania publicznegoa Data 16.05.2022 Data, 3.08.2022
rozpoczęcia zakonczenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Głównym celem zadania jest zachowanie dla potomnych dziedzictwa kulturowego regionu oraz
zachowanie i ochrona dóbr związanych z historycznym, przemysłowym charakterem ziemi
chrzanowskiej oraz propagowanie wiedzy w lokalnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży o historii terenu, na którym żyją. Efektem realizacji zadania będzie zachowanie dla
przyszłych pokoleń pamiątek związanych z regionalną historią i udostępnienie ich zwiedzającym oraz
rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. [

Zadanie będzie polegać na otwarciu nowej wystawy w 100 rocznicę największej

katastrory gorniczej na naszym terenie, w ktorei zainefo 28 mieszkancow pow~atu chrzanowskiego.



W ramach zadania przewidziana jest:
- organizacja wystawy upamiętniającej największą katastrofę górniczą na terenie ziemi
chrzanowskiej,
- zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 służącego do przygotowywania wystawy, itp.

Zadanie będzie realizowane w siedzibie Muzeum Regionalne w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 1.
Odbiorcami zadania będą uczestnicy wycieczek z kraju i z zagranicy, w tym młodzież szkolna,

u której w oparciu o zachowanie historycznych pamiątek po naszych przodkach buduje się
tożsamość lokalną, (trudno określić dokładną ilość osób, które odwiedzą w tym czasie muzeum).

Przy realizacji zadania zaangażowani będą członkowie stowarzyszenia. Praca wolontariuszy
będzie polegać na wyszukaniu w zasobach naszego lub innych muzeach rycin, zdjęć, obrazów
wizualizujących niebezpieczeństwa związane z pracą górniczą celem przygotowaniu materiałów
do nowej wystawy, obróbka graficzna i ostateczne przygotowanie wystawy.

Przewidujemy łącznie przepracowanie 50 godzin co wyceniamy jako wkład osobowy własny
w wysokości 1 250,- zł przyjmując stawkę godzinową 25,-zł.

Do realizacji zadania będzie wykorzystane wyposażeniem muzeum oraz zbiory muzealne jako
wkład rzeczowy.

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 (Dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania rezultatów! źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość
informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)

~„stawa z okazji 100 rocznicy 1 wystawa Dokumentacja fotograficzna
katastrofy górniczej

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” jest organizacją pożytku publicznego,
prowadząca Muzeum Regionalne w Trzebini oraz chór Milenium.

Od 2011 roku do chwili obecnej Stowarzyszenie na zlecenie Gminy Trzebinia co roku realizuje
zadanie publiczne pn .„Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego”. Realizacja zadania
odbywa się przy wsparciu finansowym w formie dotacji.

W roku 2021 Stowarzyszenie realizowało na zlecenie Województwa Małopolskiego zadanie
z zakresu kultury pn. „Rozśpiewana Trzebinia”.

Wszystkie zlecone zadania publiczne rozliczane były rzetelnie i terminowo.
Jako osobowy wkład własny planujemy wykorzystać do realizacji zadania następujące zasoby:

• Małgorzata Ropka - kierownik muzeum — której zadaniem będzie wyszukanie w zasobach
muzeów odpowiednich rycin, zdjęć, obrazów.

• Witold Siemek - prezes stowarzyszenia, od wielu lat osobiście społecznie tworzący
muzeum, zajmie się zakupem niezbędnych rzeczy do realizacji zadania, wyszukanie
w zasobach muzeów odpowiednich rycin, zdjęć, obrazów, koordynacja poszczególnych
działań.

• Inni członkowie stowarzyszenia (co najmniej 3 osoby, np. informatyk, inżynier górniczy)
pasjonaci historii i poszukiwacze pamiątek po naszych przodkach. Zajmą się obróbką
graficzną i ostatecznym przygotowaniem wystawy.



Jako wkład rzeczowy do realizacji zadania będzie wykorzystany cały budynek muzeum, jego
zbiory muzealne oraz posiadane dotychczas wyposażeniem muzeum.

Zadanie jest prowadzone w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
Do tej pory stowarzyszenie nie korzystało ze wsparcia finansowego Powiatu Chrzanowskiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

17” urządzenie wielofunkcyjne A3 3 100
2. Wywołanie zdjęć 300
3. Ramki reklamowe Avilo OWZ-A3 960
4. Praca wolontariuszy 1 250

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 610 4 000 1 610

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzłe się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferenr / ofgrcnc~* składający niniejszą ofertę nie załega(.4a)* I zaIega{ja)~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferenr I ofcrcnd* składający niniejszą ofertę nie zalega(-4ą)~ I :olcgo( jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* /ąąvą~”ąJ4d~ąejat
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane. złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami ° ochronie danych osobowych.

PREZES SMZT „COR” $XAR9~fl5”$.MzT „COR
~L ~\ / „~

Data

VvttoldSLeflte ~

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


