
URZĄD (awm 
w Opincgórze Górnej 

_ -  

«P . %? „o _ _ 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLIC E£d US 0 8  

,) 

Stanowisko ds. kancelar " ych 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: W” _ 
Ofertę należy wypehić wylacznie w białych pustych polach, zgodnie z W « @ m %  .......... 
oraz w przypisach. 
w w w @ m . : m m * m w b ” m m m m m m u m m  
prawidłową. Przykład: .pebieranie'lniepobieranie”. 

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

wzakresie' m.sanodmnydóbridzieda ' wodowego. 

II. Dane oferenta(-tów) 

STWO MIŁ IK OPI Y 
R S 0000059029 

' Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 9. gmina Opinogóra Górna. powiat ciechanowski. 
mazowieckie, 06 - 406 Opinogóra 

Wojciech - prezes TMO, 

el. 236717088, 503982377, e—mail w w w ,  

uski Stanisław - wiceprezes TMO, 

el. 691718806, 

›ka Elżbieta Irena - skarbnik TMO. 

el. 664923803. 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
Wydanie książki pt. „WIDZIANE z OPINOGÓRY - 40 LAT 
w TOWARZYSTWIE MIŁOŚNIKÓW OPINOGÓRY' 

5. 09. 2021 r. 4. 12. 2021 r. 

dni 



Zadanie będzie realizowane w Opinogórze siłą członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Opinogóry. W 2021 roku 
mija 40 lat działalności TMO i 25 lat wydawania Gazety Opinogórskiej. Nasz jubileusz chcemy uświetnić w bieżącym roku 
przede wszystkim wydaniem książki zawierającej wspomnienia o ludziach - byłych i obecnych członkach Stowarzyszenia, 
na podstawie dokumentów archiwalnych z działalności minionego czasu, jak i z autopsji twórców książki. To zadanie 
dotyczy m.in. społecznej, artystyczne—kulturalnej działalności naszych członków i sympatyków, a szczególnie seniorów, 
od lat angażujących się w promowanie Opinogóry. powiatu ciechanowskiego i innych lokalnych środowisk. Projekt 
skierowany jest do mieszkańców gminy oraz gości i turystów odwiedzających Opinogórę. Głównym celem jest 
popularyzowanie tematu zadania poprzez zwiększanie dostępności do tej oferty różnych grup lokalnego społeczeństwa. 
Projekt zakłada m.in. promowanie realizacji aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego, m.in. na łonie 
pinogórskiej przyrody, spotkań ludzi miejsca, jak i odwiedzających naszą Małą Ojczyznę. Wydawanie publikacji jest jedną 
form realizacji naszej działalności statutowej wspomagającej integrację społeczną mieszkańców gminy. także działania 

ematyczne grup nieformalnych. Przyczynia się do ocalenia od zapomnienia tradycji i dorobku kulturowego minionych 
pokoleń. Zadanie jest też formą zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji, poruszania się w meandrach nowych 
trendów w obecnych warunkach życia społecznego dla zachowania i tworzenia dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
To zadanie publiczne będzie realizowane na terenie gminy Opinogóra Górna w udostępnionych obiektach Urzędu Gminy 
i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz w plenerze, a także zdalnie przez twórców tego wydawnictwa w warunkach 
obowiązujących w czasie trwania pandemii covid-19. 

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnow pozytku 
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. 

WYDANIE KSIĄŻKI PT- „WIDZ|ANE 100 osób otrzyma bezpłatny egz. Lista — potwierdzenie odbioru książki 
z OPINOGÓRY - 40 LAT Ś (› Książki Zdjęcia 
NVTOWARZYS'IWIE MIŁO NIK W - . . . . 
OPINOGÓRY” w ilości 250 egz. Egzblęgężżięorowy otrzyma 150 Potwnerdzeme odbioru. 

wiedzy uczestników zadania na temat spotkaniu. Zdjęcia 
lokalnego patriotyzmu, historii oraz 
upowszechnianie twórczości 
miejscowych autorów wśród 
mieszkańców gminy i sympatyków TMO. 

Jedno spotkanie zwiększające poziom Finimum 50 osób weźmie udział Lista obecności 

Towarzystwo Miłośników Opinogóry jest najstarszym, działającym od 1981 roku na terenie gminy Opinogóra 
Górna stowarzyszeniem, aktywnym siłą swoich członków i sympatyków. Posiada aktualnie w swoich szeregach 
ponad 60 członków zwyczajnych i 5 honorowych z terenu gminy, miasta Ciechanowa i gmin ościennych. 
Członkowie TMO, którzy będą uczestniczyć w realizacji zadania publicznego posiadają kwalifikacje 
i doświadczenie do wykonania tego zadania. 
TMO w poprzednich latach realizowało tego typu projekty i wywiązało się ze zobowiązań należycie. Od 25 lat 
wydajemy wspólnie z Samorządem Gminy Opinogóra Górna kwartalnik „Gazeta Opinogórska” (dotychczas 
ukazało się 100 numerów), a w latach 2009 - 2021 osiem pozycji książkowych prozy i poezji związanej 
z Opinogórą - z Ziemią Ciechanowska. 
Autorami tych książek są członkowie TMO, którzy oprócz tego uczestniczyli w minionych latach 
w wydawnictwach zbiorowych zrealizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego, a dotyczących ludzi 
i miejsc związanych również z Opinogórę. 



,'.
» 

złonkowie TMO i nasi wolontariusze, którzy będą uczestniczyć w realizacji zadania publicznego posiadają kwalifikacje 
0 wykonania koniecznych działań. Zasoby rzeczowe i finansowe Stowarzyszenia są skromne, gdyż są sumą 

płacanych składek członkowskich. Nie prowadzimy działalnościgospodarczej, a zasobami są serca i umysły ponad 
ześćdziesięciu naszych członków, kochające Opinogórę i angażujące się w prace dla jej dobra i rozwoju Towarzystwa 

Miłośników Opinogóry. 
Nasze Stowarzyszenie obejmuje od lat patronatem medialnym męski chór opinogórskich rewelersów 
„ZESPÓŁ MELODIA", a wszyscy chórzyści są członkami TMO. Wspierają oni wokalnie spotkania integracyjne 
oraz są animatorami podejmowanych zadań z zakresu kultury i nie tylko. Do działań włączają się również 
członkinie żeńskiego „ZESPOŁU NADZIEJA" należące do TMO 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

1. Koszt 1 - druk 13000,00 
13000,00 | 7000,00 1 6000,0041 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my). że: 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 
6) 
7) 

.................................... Bani-zła .. ' Mum . 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 0 M ó w  Opium 

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 
oferent' I oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* ! zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia spoleczne; 
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” ! inną właściwą ewidencją'; 
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem. przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 
atakże wprowadzaniem ich do systemów i ormatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych os ch. ' 

Data 3 września 2021 r. 

osób upoważnionych do składania oświadczeń ul' Zygmunta Krasińskiego 9 
woli w imieniu oferentów) 06406 Opinogóra Górn. 

REGON 130442912 


