
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

: · 1 O. 10, 2017 ....__., 
_...._is_<l_ .. 2:B._. -·~ --=--.-:"="Q.:.:::.""'::.::.:""::J,J" PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową . Przykład: ,,pobieraAie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności p~żytku 
publicznego f o wolontariacie 

.,,, 

3. Rodzaj zadania publicznego1l 
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY i 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 

4'. Tytuł zadania publicznego 
Z Mazowieckich piasków. Znani, nieznani .... , cz. XIII. Sesja 
naukowa. 

5. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data 123.10. 2017 r. I Data , . , 8.12.2017 
rozpoczęcia zakonczenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta {-ów), forma pra~na, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraŻ 
adres do korespondencji {jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 
Nr KRS 0000147329, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 27 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień _dotyczących oferty (np. Damian Sitkiewicz, tel. 519 465 340, tpmmaz@gmail.com 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony interńetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis ·za·aania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego . 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Z Mazowieckich piasków. Znani, nieznani.. .. , cz. XIII. Sesja naukowa, która odbędzie się w dniu 27 

listopada 2017 r. ma na celu propagowanie historii miasta, odkrywanie „nowych faktów" na temat 

mińskich rodzin, instytucji samorządowych, miejscowych przedsiębiorstw, a także przedstawicieli 

lokalnej elity. Projekt, mający już kilkunastoletnią tradycję, polega na przygotowaniu przez kilku 

referentów (4 osoby odpłatnie + 1 osoba nieodpłatnie) odczytów, o charakterze naukowym, które 

zostaną wygłoszone podczas sesji. Korzyścią spotkań jest przede wszystkim przekazywanie 

mieszkańcom Mińska Mazowieckiego, szczególnie młodzieży i seniorom, wyników badań naukowych 

w postaci „żywego słowa". Oprócz tego spotkania te są same w sobie forum wymiany myśli na temat 

1l 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. 

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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historii miasta - po każdym referacie publiczność ma możliwość zadawania pytań i wzięcia udz,iału w 

dyskusji. Poza tym dzięki sesji rokrocznie członkowie TPMM, jak i publiczność nawiązuje kontakt~ 

naukowe, służące miastu, szczególnie, iż referaty będą opublikowane w formie rozszerzonej na 

łamach kolejnego tomu „Rocznika Mińskomazowieckiego". W ramach projektu przewidziany jest 

poczęstunek oraz honoraria autorskie. Członkowie TPMM zaangażowani w organizację sesji będą 

wykonywać pracę w ramach prac wolontariackich. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Upowszechnienie wśród mieszkańców miasta wiedzy historycznej na temat Mińska Mazowieckiego, a 

~akże integracja środowiska naukowego w Mińsku Mazowieckim. Ożywienie ducha naukowego wśród 

uczestników sesji i prelegentów. Opublikowanie w „Roczniku Mińskomazowieckim, tom 26" 

artykułów z sesji. 

1, 

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

,. 
Rodzaj kosztu Koszt całkowity 

(zł) 

' ' 
,, ,, 

I 
., 

Lp. 
I 

1. Honoraria dla prelegentów 880,00 

2. Obsługa księgowa projektu 160,00 

3. Druk plakatów 100,00 

4. Druk zaproszeń 150,00 

5 Poczęstunek 450,00 

Wynajem Sali i sprzętu o 6. 
nagłaśniającego 

Koszty ogółem: 1740,00 

3
) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł . 

4
) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do poniesienia .do poniesienia 
z wnioskowanej ze środków 

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego · 
lub rzeczowego4> 

(zł) 

880,00 o 

o 160,00 

o 100,00 

o 150,00 

450,00 o 
o o 

1330,00 410,00 
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Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie-'4niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
4) oferent* /oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* /2alega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
5) oferent*/efefefla* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/2alega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubez~ R Ef i! ~~ec71t' Jv1 f"1 
- u.A,\..\ ~ X,,u au_ (A 

... ..... ....... .I?.~1::1:!.~!!-. . 2.(tkf !?w.i.c;z ... .... .. ..... . . 

;~·~d~i~· ~~~b·;·~·~;~~·~~·i;~·~j ... ...... .. ...... TOWARZYSTWO PRZY JACIÓL 
lub podpisy osób upoważnionych MIŃSKA MAZOWIECKIEGO do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 27 
Identyfikator 000805838 

-2-

Data .... .. 3.: . .1.~ ..... l .s?.1:l .. v. ... ............. . 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

3 


