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WZOR

UPROSZCZONA 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: „pobieranie*/niopobioraniG*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Zgierza
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

2. Rodzaj zadania publicznego1'

narodowego
#

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

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, stowarzyszenie, KRS 0000131191,
adres: 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 5, e-mail: adaml914@o2.pl: tel. 48 503007726 (Przewodniczący)

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Adam Zamojski (Przewodniczący Towarzystwa)
e-mail: adaml914(5)o2.pl; tel. 48 503007726

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Prace remontowo-konserwatorskie pomnika nagrobnego
1. Tytuł zadania publicznego

Rodziny Kausik na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim
w Zgierzu przy ul. ks. Piotra Skargi 29 - etap I

2. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

11.09.2019 r.

Data
zakończenia

15.10.2019 r.

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

Wykonanie II etapu prac remontowo-konserwatorskich pomnika nagrobnęgo Rodziny Kausik na Starym
Cmentarzu Rzymskokatolickim w Zgierzu przy ul. ks. Piotra Skargi 29 oznaczać będzie zakończenie prac przy
i

najpiękniejszym nagrobku znajdującym się na tym cmentarzu. Nagrobek jest unikatowym dziełem sztuki
kamieniarskiej, a jednym z jego elementów jest rzeźba kobiety (naturalnej wielkości).

w

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
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa)

Zabezpieczenie pomnika przed dalszą
degradacją oraz odtworzenie
elementów zniszczonych upływem czasu
przywrócą pomnikowi pierwotne
piękno.

Poprzez przeprowadzenie
prac remontowokonserwatorskich pomnik
nagrobny jako wyjątkowe
dzieło sztuki kamieniarskiej
zostanie zachowany dla
przyszłych pokoleń i odzyska
pierwotne piękno.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Fotografie pomnika po zakończeniu prac.

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

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza zainicjowało w 2006 r. prowadzenie zbiórek publicznych pieniędzy do puszek przed
zgierskimi cmentarzami, z przeznaczeniem zebranych pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków oraz mogił osób
zasłużonych dla Miasta Zgierza. Akcja cieszy się znacznym poparciem społecznym mieszkańców miasta (obecnych oraz
byłych) i osób nawiedzających groby. Zbiórka zarejestrowana jest na ministerialnym portalu zbiórek. W trakcie
13 zbiórek zebrano dotychczas ok. 100 tys. złotych (w roku 2018 uzyskano najlepszy wynik w historii - ponad 13,2 tys. zł)
Zebranie pieniądze łącznie z wpłatami celowymi darczyńców na rachunek bankowy TPZ posłużyły do sfinansowania prac
remontowo-konserwatorskich kilkunastu nagrobków znajdujących na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Zgierzu
przy ul. ks. Skargi oraz Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Zgierzu. Wykonano także prace remontowokonserwatorskie 1nagrobka na Starym Cmentarzu Katolickim w Siedlcach (grób Stefanii Kuropatwińskiej), a w roku 2019
uzgodniono wsparcie finansowe prac remontowo-konserwatorskich podjętych przez Towarzystwo Opieki nad Starym
Cmentarzem w Łodzi przy nagrobku rodzinnym Józefa Bortnowskiego, Prezydenta Miasta Zgierza w ostatnich latach
przed wybuchem I wojny światowej.
Otrzymanie wnioskowanego dofinansowania pozwoli na dokończenie prac przy Pomniku nagrobnym Rodziny Kausik,
które zostały rozpoczęte jesienią 2018 r., a poniesione dotychczas koszty wyniosły 10.000 zł (łączny koszt prac
zdecydowanie przewyższa wynik finansowy rocznej kwesty do puszek).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Z innych
źródeł

Rodzaj kosztu

Wartość
PLN

Z dotacji

Koszt 1- prace remontowokonserwatorskie - etap II,
Koszt 2
Koszt 3

10.000 zł

10.000 zł

—

—

—

—

—

—

—

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10.000 zł

10.000 zł

—

1.
2.
3.

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)

proponowane

zadanie

publiczne

będzie

realizowane

wyłącznie

w

zakresie

działalności

pożytku

publicznego

oferenta) tów);
2)

pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego - świadczenia pieniężne nie beda pobierane;

3)

oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegaf-ją)* / zalcga( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oforonci* składający niniejszą ofertę nie zalegaf-ją)* / zalego( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5)

dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą owidoncją*;

6)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 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 o ochronie danych osobowych.

Załącznik:
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

\ : >JiCZĄCY

TOWARZEoi7M PRZYJACIÓŁ ZGIERZA
Data

23 sierpnia 2019 r.

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

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ ZGIERZA
95-100 Zgierz, ul. 1-go Maja 5

/'

