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Urzad 'Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych
pl. ArmII Krajowej 1. 70-456 Szczecin
tel. +48 914245105

bop@um.szczecln.pl. ~w.szczecln.p.J

SZCZECINSKIE
TOWARZYSTWO KULTURY

Zamek Ksiazat Pomorskich'
teJ. 433-68-68

70-540 SZCZECIN. uL Korsarz)' 341.

BOP-"TV:,';;c',c"";[i,

. ., ... '"'''''''''''' .............

~ (data i miejsce zlozenia oferty

-w}'Pelniaorgan administracji publicznej).
(pieczec organizacji pozarzadowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

'.i

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Annii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA

:REALIZACJIZADANIA PUBLICZNEGO -

MALA DOTACJA DO 10000 ZL.

OFERTA/QFERTA TvV8PÓLNAl)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresiekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(rodzajzadaniapublicznego2))

Antolog:ia Klubie Pracy Twórczej Szczecinskieg:o Towarzvstwa Kulturv

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 05.05.2013 do 31.07.2012 r

W FORMIE
rew IEKt;b'NlA=RE-'AtlZA-GJI=ZA:BAN-IA rBB-bf6bNEOO1WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ
Prezydent Miasta Szczecina

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentów1)3)
r /""" ",".

1) nazwa: Szczecinskie Towarzystwo Kultury

2) forma prawna:4)

X stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) spóldzielnia socjalna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) inna... ... ... , ...".........

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000319612

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)12.12.2028 r.

5) nr NIP:851-23-85-214 nr REGON: 007022200

6) adres:
miejscowosc: Szczecin ul.: Korsarzy 34
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Sródmiescie
gmina: .Szczecin . powiat:8).Szczecin
województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy:70-540 poczta: Szczecin
7) tel.: 91 4336868 faks:

e-mai 1- http://

8) numer rachunku bankowego :79124038131111000043755927

nazwa banku: Bank PKA SA

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentalofcrentó...i\

a) Stanislaw Krzywicki

b) Tadeusz Bialecki

c) Urszula Roslaniec

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o którym mowa w ofercie:9)

Urszula Roslaniec

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Urszula Roslaniec, -~- -, - "--' .---
12) przedmiot dzi,/.;<n,osci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

-Dzialalnosc wydawnicza, publikacje i wystawy wydawnictw regionalnych.
- Wystawymalarstwa, rzezby i tkaniny artystycznej.
-Edukacja historyczna dzieci i mlodziezy (konkursy, lekcje pogladowe, w~rsztaty artystyczne)

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
- Uslugi plastyczne i sprzedaz obrazów
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13) jezeli oferent 10f.erenci41prowadzifpro~adza 1)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

In. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1.Krótka charakterystyka zadaniapublicznego

Opracowanie i wydanie w druku Antologii Klubie Pracy Twórczej Szczecinskiego Towarzystwa Kultury

Klub Pracy Twórczej Szczecinskiego Towarzystwa Kultury dziela od 1983 roku i skupia ponad 110

twórców, zajmujacych sie malarstwem architektury miasta Szczecina, rzezba i tkanina artystyczna.

W swoim dorobku posiadaja ponad 130 wystaw malarstwa, rzezby i tkaniny, co przyczynilo sie do

popularyzacji miasta Szczecina, w zwiazku z tym wydanie antologii jest oczekiwane i w pelni
uzasadnione.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Materialy dotyczace dzialalnosci artystycznej sa rozproszone w wielu katalogach. Wiele zdarzen

kulturalnych wymaga odtworzenia i wydanie w zwartej publikacji.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

$rodowiska naukowe, mlodziez uczaca sie w calym systemie edukacji i spolecznosc lokalna.

4. Uzasadnieniepotrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.U)

I NiedOtyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentloferend> otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofmansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofmansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .U)

I Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Celem realizacji zadania publicznego jest:

. Upowszechnienie dzialalnosci twórców zrzeszonych w Szczecinskim Towarzystwie Kultury,

wzbogacajacych oferte kulturalna dla mieszkanców Szczecina.

. Udokumentowanie dzialalnosci twórczej w okresie 30 letniej dzialalnosci Klubu Pracy Twórczej

w Szczecinskim Towarzystwie Kultury
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7. Miejsce realizacji zadania publicznegor' p

Szczecinskie Towarzystwo Kultury - Zamek Ksiazat Pomorskich, ul Korsarzy 34, Szczecin

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

, 1. Opracowanie tekstów do publikacji

2. Opracowanie materialów ikonograficznych i poligraficzne

3. Druk publikacji okolo 200 str.

4. Promocja wydawnictwa, wsród adresatów

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 05.05.2013 do 31.07.2013 r.

Poszczególne dzialania w zakresie

I

Tenniny

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych

dzialan

realizacji IOferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za dzialanie w zakresie

realizowanego zadania publicznego

1. Opracowanie tekstów do

publikacji

Od 05.05 - 15.06.2013 Szczecinskie Towarzystwo Kultury

2. Opracowanie materialów IOd 05.05 -15.06.2013

ikonograficznych i poligraficzne

Szczecinskie Towarzystwo Kultury

3. Druk publikacji okolo 200 str. Do 20.07.2013 Szczecinskie Towarzystwo Kultury

4. Promocja wydawnictwa, wsród I Do31.07.2013
adresatów

Szczecinskie Towarzystwo Kultury

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wydanie publikacji dokumentujacej

w Szczecinskim Towarzystwie Kultury.

dorobek 30 letniej dzialalnosci Klubu Pracy Twórczej
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
ri"'" .."..

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

5

Lp. Rodzaj kosztów 10) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowych pokrycia

, (w zl) z srodków z wkladu
,--. wnioskowa wlasnych, osobowego,
1:3 nej dotacji srodków w tym pracy

(w zl) z innych spolecznej
zródel, w czlonków

o
tym wplat i i swiadczen(!)- en
oplat wolontariuszyen oo .§ 'sQ adresatów (w zl)"O (!)

(!) ....., .
zadania....., N'U N

pub licznego 17

'fi:! en "O
..9 o- (wzl)

I Koszty 13 500,00 10000,00 3 500,00 O

merytoryczne!8)
w tym:

1. Opracowanie 1 3500 Kmp. 3 500,00 O 3 500,00 O

tekstów do
publikacji

2. Opracowanie l 3000 Kmp. 3 000,00 3 000,00 O O

materialów
ikonograficznych
i poligraficzne

3. Druk publikacji 500 14 Szt. 7 000,00 7 000,00 O O

II Koszty obslugeO) - - - O O O O

zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po

III Inne koszty, w tym -- - - O O O O

koszty wyposazenia i
promocH

IV OGÓLEM 13 500,00 10000,00 3 5000,00 O

l Wnioskowana kwota dotacji 10000,00z1 74,07%

2 Srodki fmansowe wlasne17) 3 500,00z1 25,93%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki fmansowe wymienione ......... zl ........%

w pkt. 3.1-3.3)11)

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17) ......... zl ..... ...%

3.2 srodkifmansowez innychzródelpublicznych(w szczególnosci:dotacje

z budzetupanstwalubbudzetujednostkisamorzaduterytorialnego, ......... z1 ........%
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)!7)

3.3 pozostale17) ......... zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) ......... z1 ........%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 13 500,00 zl 100,00%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2l)
r I."" .'.'.

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Istnieje wielka potrzeba utrwalenia w zwartej publikacji dorobku szczecinskich artystów

zrzeszonych w Szczecinskim Towarzystwie Kultury, które ma dorobek 59 letni krzewienia

kultury i historii Szczecina

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1.Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Redakcja wydawnicza Szczecinskiego Towarzystwa Kultury: prof. Tadeusz Bialecki i prof.

Kazimierz Kozlowski, prof, Bogdan Maslawski, Alicja Derbisz, dr Janina Kochanowska i Urszula

Roslaniec.

2. Zasobyrzeczowe oferentaloferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Baza lokalowa, unikatowe zasoby biblioteczne i wiele dokumentów i materialów przydatnych do

opracowania antologii.

3.Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Szczecinskie Towarzystwo Kultury posiada wlasne Wydawnictwo od 1990 roku i wydalo m.in. :

druk zarysu encyklopedycznego "Szczecin na starej fotografii"( przy udziale srodków z gminy

miasto szczecin), "Szczecin stary i nowy", "Kultura artystyczna na dworze ksiazat szczecinskich

w XVI wieku", dwutomowa publikacje "Regionalizm pomorski", poswiecona historii i kulturze

regionu, teki akwarel i grafik.

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I Nie dotyczy

r

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Nie dotyczy TAKlNIE1)



.
Oswiadczam C-y),ze:

1) proponowane zadanie p~bliczne w j~~l~sCi miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/ofcrem:ów-Bt

2) w ramach skladanej oferty przewidujemHeeienurre/niepebieranie-B oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofenallei-Bjest/sa-B zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 31.07.2013 r..;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/ofereBeio})skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)-Bz oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne I);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

I;_~~7~~~~L-.L/.. ... ... ..........

~~~~~......

( d .;;u:;.r Stanislaw Krzvwicki
po plS 'Fvby upowazmoneJ

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentówl)

Data 11.02.2013 r.

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego,
2. Statut
3. BOP-7
4. BOP-ll Oswiadczenie do oferty

Poswiadczenie zlozenia ofert)?5)

Adnotacje urzedowe25)

I) Niepotrzebne skreslic.
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