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oFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlcZNEGo

OFERTłOFERTA

oRGANlZAcJl POZARZĄDoWEJ(-YCHyPODMloTU (-oW), o KTORYM (-YcH) MoWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DN|A 24 KW|ETNIA 2003 r, O DZ|AŁALNOSC| POZYTKU PUBL|CZNEGO

l O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2O1O r. Nr 234, poz. 1 536)1),
REAL|ZACJ l ZADAN lA PU BLlcZN EGo

W oBszAME KULTURY l SzTUKl, ocHRoNY DoBR KULTURY l TRADYCJI

1. WsPlERANlE PRzEDslĘwzlEc KULTURALNYCH

l EDUKACJ! KULTURALNEJ
(rodzaj zadania pu bl icznego2))

Prace redakcyjne i edytorskie
związane z wydaniem monografii

pt. 70 lat trzebnickiej Jedynki

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 1 . 06. 2015 do 31 . 08" 2015 r.

W FoRMlE
POWlERZENlA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLICZNEGO^/VSPlERANlA REAL|ZACJl ZADANlA

PUBL|CZNEGo 1)

?RzEz
Gmine Tzebnica

(organ adm inistracji pu bl icznej)

składana na podstawie przepisow Óziału ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

złozenia ofeńy

Oferta składana w trybie artykułu 19 a



l. Dane oferenta/oferentówl )3)

1) nazwa: TOWARZYSTWO M|ŁOSNlKOW ZlEMl TRZEBN|CK|EJ

2) forma prawna:o)

( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

() spółdzielniasocjalna () inna...

3) numer w Krajowym Rejestze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS.0000096B03 .

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 08.03 .2aO2 r,

5) nr NlP: 915-14-70-949 nr REGON:932781355

6)adres:

miejscowość: TRZEBN|CA RYNEK 25

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: TRZEBN lCA powiat:8) TRZEBNlcKl

wojewodztwo: DOLNOSLĄSK| E

kod pocztowy: 55-100 poczta: TRZEBN|CA

7) tel.: 71 387 49 29 ..,............. faks:

e-mail :tmzt@op, p l . http ://www" m i losn icytrzebn icy. pl.

8) numer rachunku bankowego: 50959100042001000042840001

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Zbigniew Lubicz-Miszewski

b) Alicja Stręk-Tworek

c)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:g)

j. w.

1 1) osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Alicja Stręk-Tworek, te1.603 28 24 23



'1 2) przedmiot działa lności pozytku pu b licznego:

a) działalność nieodpłatna pozytk
TowarzYstwo MiłoŚnikow Ziemi Trzebnickiej pńwadzi szeroko rozumianą działalność
kulturalną na terenie ziemi tzebnickiej Działilnośó ta ma na celu budzenie i pogłębianie
umiłowania małej ojczyzny orazzaangażowania na zecz regionu wśród jego mieszkańcówi innYch osób niT zainteresowanych, szerzenie i uiatwianie rozńolu kultury wsPołeczeństwie regionu, aktywne uczestnictwo w ochronie dobr kultury i dziedzictwa
narodowego, organizowanie opieki nad kulturą, popularyzowanie i upowszechnianie
wiedzY o regionie, działalnoŚÓ kulturalno-oświatowa w postabi odczytów, seminariów, sesji
naukowych, wystaw, pielęgnowanie tradycji i etosu naszej małej ojcźyzny.

.. b) działalnośc odpłatna pozytku publicznego
Nie dotyczy

13) jeżeli oferent /oferencil)prowadzi/prowadząl)działalnośc gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorcow

b) przedmiot działalności gospodarczej

!l, lnformacja o sPosobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej1o)

Nie dotyczy

Ill. SzczegółowY zakres rzeczory zadania publicznego proponowanego do realizacji



1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Publikacja ksiązkowa p.t. ,,70 lat trzebnickiej Jedynkf' będzie pienruszym od
1945 roku opracowaniem, poświęconym historii i dniu dzisiejszemu tej
najstarszej w Trzebnicy placówce oświatowej.
W koncepcji jej autorów, oprocz danych faktograficznych, publikacja ma
przybliżyc rolę społeczną szkoły na przestrzeni powojennych dziejow
Trzebnicy, ludzi z nią związanych, ze szczególnym uwzględnieniem sylwetek
ped agogów, któ rzy u kształtowa l i poko le n ia trze bn iczan.
Spis treści przygotowywanej publikacji:
Słowo wstępne
I. Gqgało Leontyna, Oświata naZiemi Trzebnickiej do 1945 r. (tytuł roboczy)
Il. Stręk-Tworek Alicja, Zarys ustroju oświdty polskiej po zakończęniu II wojny
światowej i kluczowych reform obejmujących lata 1945 -2015- wybrane aspekty
III. Kowalski Wojciech, Oświaty trzebnickiej rok pierwszy
IV. Patron, hymny, godła i pieczęcie czyli symbole tozsamości trzebnickiej Jedynki
Kiełbasą Antoni, Pamięć o Księciu Henryku Brodatym w Trzebnicy
Stręk-Tworek Alicja, H5rmny, sztandary, godła, pieczęcie czyli znaki tożsamości
trzebnickiej Jedynki
Y. Stręk-Tworek Alicja, Kadra kierownicza, Nauczyciele, Pracownicy administracji i
obsługi, Rodzice oddani szkole
VI. Stręk-Tworek Alicja, XĄ kształtujemy dzieje... 70 lat trzebnickiej Jedynki
utrwalone w dokumentach i kronikach szkolnych
Część I: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy Q9a5-
2 00 1 ). Kalendarium o zab ar wieniu nostalglcznp
Część Ii: Gimnazjum ff 1 im. księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy (1999-)
VII. Gimnazjalne ABC
VIII. Wspomnienia, listy
XIX. Galeria uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w
Trzebnicy
X. Galeria absolwentów Gimnazjum ni 1 im. Księcia Hernyka Brodatego w
Trzebnicy
XI. Indeks absolwentów Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w
Trzebnicy (200I- 2015)
XII. Bibliografi,a

2" Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania pubticznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

Potrzeba edukacji historycznej i ukazywania dziedzictwa kulturowego ziemi
trzebnickiej oraz pogłębianie wiedzy o znaczeniu i roli trzebnickich palcówek
oświatowych, osiągnięć trzebnickiej Jedynki w powojennych dziejach Trzebnicy,
przypomnienie społeczności trzebnickiej ŚyMetek zasłuzonych pedagogów, którzy
ukształtowali pokolenia tzebniczan, a tym samym kształtowania poczucia
tozsamości kulturowej mieszkańcow ziemi tzebnickiej,



3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Absolwenci, pracownicy pedagogiczni i administracyjni, obecni ulczniowie -
mieszkańcy Gminy Trzebnica i Powiatu Tzebnickiego.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizaĄązadania

Publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni się to do podwyższenia

standard u realizac)i zadan ia.1 
1 )

Nie dotyczy

o

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferenci1) otrzymałlotrzymatil)dotację na

dofinansowanie inwestycji związanych z realizaĄą zadania publicznego z podaniem inwestycji,

ktore zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ,11)

Nie dotyczy

6. zakładane cele realizacji zadania publicznego orazsposób ich realizacji

Prace przygotowawcze w związku z opracowaniem monografii p.t. 70 lat trzebn'rckiej
Jedynki mają na celu przygotowanie do druku publikacji ksiązkowej przybliżĄącej
siedemdziesięcioletnią historię pienłszej w Trzebnicy placowki oświatowej, osiągnięcia
uczniÓw i kadry nauczycielskiej, przybliżyć doniosłe wydarzenia od początku jej
istnienia.
W realizacji zadania publicznego oferent przewiduje aktywny udział jego adresatów:
uczniÓw, czynnych i emerytowanych nauczycieli, absolwentów, mieszkańców Gminy i

Powiatu Trzebnickiego w zakresie udostępnienia dokumentów (świadectwa szkolne,
fotografie etc.) oraz podzielenia się wspomnieniami.
Materiał do publikacji - do czasu zakończenia prac redakcyjnych - jest opracowywany
w formie elektronicznej (fotografie i dokumenty zdigitalizowane) i poddawany pracom
edyto rski m, tj. ko re kcie me ryto rycznej, rzeczowej i językowej.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego



1.Trzebnica ( Archiwum
w Trzebnicy, Archiwum

Urzędu Gminy Trzebnica, Archiwum Gimnazjum nr1
Państwowe we Wrocławiu)

Zebranie dokumentacji faktograficznej na podstawie analizy dokumentów ze zbiorów:
rchiwum

lWum
Państwowego we Wrocławiu, ,
Urzędu Gminy Trzebnica, Archiwum Gimnazjum nr 1

, Archiwum Muzeum Regionalnego w Trzebnicy;
im. Księcia Henryka

szkoły, absolwentami,P rzep rowadzen ie wywiad ow z eme rytowanym i p racown i ka m i

udźmi związanymi ze szkołą,,
Opracowanie redakcyjne i edytorskie, skład komputerowy, końcowa korekta
erytoryczna ijęzykowa.

9. Harmonogram")

8. opis poszczególnych działań w zakresie reaIizacji zadania publicznego12)

Poszczegolne działania w zakresie

realizowanego zadania
publicznegola)

Terminy realizaĄi

poszczególnych

działan

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

1.Prace redakcyjne,
g romadzen ie materiałów,
przygotowa n ie do ku mentacj i

zdjęc, opracowanie
Wspomnień, kwerenda w
archiwach w Tzebnicy, we
Wrocławiu ; przeprowadzenie
wywiadów z emerytowanymi
pracownikami szkoły,
absolwentami, ludźmi
związanymi ze szkołą;
2.Opracowanie redakcyjne i

edytorskie skład
komputerowy, korekta 

"
merytoryczna ijęzykowa"

od 1 czerwca do 31

sierpnia 2015 r.

TMZT



Wzbogacenie wiedzy rn

temat siedemdziesięcioletniej historii pierwszej w Trzebnicy placówki oswiatowej,
osiągnięĆ uczniów i kadry nauczycielskiej, przyblizenie doniosłych wydarzeń od
Początku jej istnienia. Utnvalenie w postaci zwartej publikacji historii trzebnickiej
oświaty. Promocja gminy w środowisku lokalnym.

Iv. kalkula cja przewid.ylvanych kosztów realizacji zadaniapublicznego

1" Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

10. Zakładane rezu ltaty realizacji zadan ia pu bliczneg915)

Rodzaj kosztów

y
0)
o
c
o)
.o
,o
o

N
}

ioY
aoc
o
q)

Na
Y

Koszt
całkoWity
(w zł)

pokrycia
z
wnioskowan
ej dotacji
(w zł)

z tego z finansowych
środków własnych,
środków
z innych źródeł , w tym
wpłat i opłat adresatów
zadania publicznego1 7)

(w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego, Wtym
pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy
(w zł)

Koszty
merytoryczne18)po
stronie
Towarzystwa
Miłośników ziemi
Tzebnickiej



ll .zU l
koszty obsługi
zadania
publicznego, W tym
koszty
administracyjne po
stronie ,..(nazwa
Ofereńa)1g\:
1) Gromadzenie
materiałów,
pzygotowanie
dokumentacji zdjęć,
dokumentów,
opracowanie
wspomnień,
kwerenda w
archiwach w
Tzebnicy iwe
Wrocławiu,
opracowanie
redakcyjne i

edytorskie (korekta
merytoryczna ,

rzeczowa
i językowa),

2. Skład
komputerowy,
opracowanie
graficzne
zdigitalizowanego
materiału, projekt
okładki książki.

2 800

8 200

1 800

o

8 200

1 000

lll lnne koszty, W tym
koszty
wyposażenia i

promocji po stronie
... (nazwa
Oferenta)1g):
lJ.....,..
2)....,..,

lV

Ogółem:
11 000 10 000 1 000

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
10 000 zł 90%

2 srodki finansowe własne' /

0zł 0%
3 Srodki finansowe z innych źrodeł ogołem (środki

finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3;") 0zl 0%
3.,l wpłaty i opłaty adresatow zadania publicznego] /

0zł 0%o
3,2 środki finansowe z innych źrodeł publicznych (w

SzczegolnoŚci : dotacje
z budzetu państwa lub budzetu iednostki samorzadu 0zł 0%



terytorialnego, fr],nduszy celowych, środki z funduszy
strukturalnych)17)

3.3 pozostałe''
0zł 0%

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członkow) 1 000 zł 10%

5 Ogołem (środkiwymienione w pkt 1- 4) fi 00a zł 100%

Nazwa organu adm inistracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
środków został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzonv(-a)

Termin rozpatrzenia
w przypadku
wniosków (ofeń)
nierozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej ofeńy

TAI(NlE,/

TAK/NlE',

TAK/NlE,/

TAI(NlE,]

3. Finansowe środkiz innych źródeł publicznycfr21)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V, lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. ZasobY kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizaĄi zadania publicznego22)

2. ZasobY rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizaĄi zadaniaz3)

Lokal-Ratusz,Gimnazjumnr1WTrzebnicy,SprZę.
zebranvch materiałow.

9

Kadra nauczycielska, i absolwenci Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy,



3' DotYchczasowe doŚwiadczenia W realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (zewskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

4' lnformacja, czY oferent/oferenci') Przewiduje(- ą) zlecacrealizację zadaniapublicznego w trybie,o którym mowa w ań, 16 ust, 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznegoi o wolontariacie.

Oświadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pozytku publicznegooferenta/oferentów1 );

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresató w zadania;3) oferenVoferenci1) jesUsą1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ....,..,...",."............".;
4) w zakresie związanYm z otwartYm konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwazaniemi przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów-informaty cznych,osobY' ktÓrYch te dane dotYczą, złozYłY stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia

. 
,1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. I.). z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z pożn. zm.);5) oferenVoferencil) składający niniejszą ofeńę nie zalega (-ją)|lzalega( Jąi;: 
"r;^*rniem 

naleznościz tytułu zobowiązań podatkowych/s kładek na u bezpieczen ia społecz ne1 );

6) dane określone w części l niniejszej oferty są zgodne z kĘowym Rejestrem sądowym/właściwą
ewidencją1);

7) wszYstkie Podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnymi faktycznym.

lmprezy p"

;i:lffff'i,;?.]:, lii,TJ1 ł:rlyl,,, spotkania kililil;,'iffiil:i,,,Nocnawęd rowka sz la ka m i za bytków TŹe b n i óy", pott" ń i" .;#;,ffi 
" 
:iJ|"]§I;ri}"r:l3oraz "Marynki" ku czci królowej rrincji M;;ii ilszczynskiej od 2Oo3 r. iorganizacjacorocZnychDniPionieiaod2005r.,

W zakr.esie opracowania wydawni"t,r,

;2:śi:^:::,::1r§,:itr#§#i jfi 
:,"nnprzywspółpracyzl.)rzędemGminy- opracowanie i wydanie zbioru poezji k, woroszył p t ...bo to są moje sny orazwspomnień wojennych A. Bronieckiego Na złnbi ,ar9zl- opracowane podpatronatem i pzv wsparciu burmistza-Gminy ro"oń.a - Marka Długozimy.obie publikacje ópracowane były przez człońkałńzi -Alicję stręk-Tworek.

Poza umow"

nawcom.

10
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§sl&} TRSEBNICA, RYNEK ?§, RATU§a
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4,|r,y*" l+ł^,- ttą t^ł*Ą,

. (podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta/oferentów1)

Data 2.t- g r..?t :1.T_ r

k

o

Załączniki
1, KoPia aktualnego odPisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencli2a)2, W pzypadku wyboru innego spońou reprezeniacji p-oomiotow składających ofertę wspólną nizwYnikającY z Krajowego Rejestru Sądowego luu innejo właściwego rejestru - dokumentpotwierdzający u powazn ien ie d o działa n ia w i m ión i u ote rentai--ow).

."-+;-
l r\oVl, , ,y.... . . ..i .n

Poświadczen ie złozen ia ofeńy2s)

Adnotacje urzędowezs)

11
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