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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*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 
Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Art. 4 ust. 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych oraz ust. 16) kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 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 

 

 Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”, adres: M. Reja 1, Granica, 05-806 Komorów,  
NIP 5342592495, KRS 0000767951, e-mail: przyjaznejutro@gmail.com, https://www.facebook.com/przyjaznejutro, tel. 

513 027 620, lub 607 255 888 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

  Dominika Małgowska, dominika.malgowska@gmail.com 

   Tel. 513 027 620 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  
„Klub Lokalnego Historyka – odkrywamy dawne dzieje 

naszych Małych Ojczyzn” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

  20.10.2020 Data  

zakończenia  

 20.12.2020 

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

 

Zadanie ma na celu wsparcie rozwoju badań historycznych nad dziejami miejscowości Gminy Michałowice w 

ramach działalności Klub Lokalnego Historyka w okresie jesień-zima 2020. Zadanie służy także propagowaniu 

wiedzy historycznej wśród mieszkańców Gminy Michałowice. W ramach zadania Klubu Lokalnego Historyka 

przeprowadzi następujące działania:  

1. kwerendy historyczne z udziałem opiekuna naukowego, czyli zebranie materiałów źródłowych  

  (archiwalia, mapy, zdjęcia) oraz opracowanie zestawienia podsumowującego wyniki kwerendy;.  

2. wykonanie zdjęć miejsc historycznych w terenie oraz inwentaryzacja zdjęć archiwalnych; 

3. konsultacje historyczne dla potrzeb działalności Klubu przez 2 miesiące; 

4. opracowanie merytoryczne 4 artykułów o historii  „Postacie z dziejów naszych Małych Ojczyzn” 

5. akcja informacyjna w mediach społecznościowych i publikacja w sieci artykułów o historii. 

6. druk folderów informacyjnych o lokalnej historii 

Działania będą realizowane zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi sytuacji epidemicznej. W 

większości  działania prowadzone będą z wykorzystaniem narzędzi Internetowych. 
 

Klub Historyka działa przy Stowarzyszeniu Przyjazne Jutro od 2019 r. – zrzeszamy pasjonatów historii i 

propagujemy wiedzę o dziejach miejscowości Gminy Michałowice. Klub prowadzi ogólnodostępną dla 

mieszkańców stronę FB „Czas na historię” oraz wydaje foldery o historii gminnych miejscowości.  
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_______________________ 

1) 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 
 

Nazwa rezultatu 

 
Planowany poziom  

osiągnięcia rezultatów  
(wartość docelowa) 

 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

  Przeprowadzenie kwerendy  
  historycznej dotyczącej 2    
  wybranych miejscowości gminy 

 2 miesiące trwania kwerendy 
Zestawienie podsumowujące kwerendę  

z listą map, źródeł historycznych i 
opracowań naukowych 

   Wykonanie zdjęć najstarszych    
   budynków i miejsc historycznych  
   z obszaru wybranych wsi  

  Zdjęcia z obszaru 2 wsi Dokumentacja fotograficzna  

  Opracowanie merytoryczne  
  artykułów informacyjnych  
  o lokalnej historii 

   4 artykuły informacyjne 
  „Postacie z dziejów        
  naszych Małych Ojczyzn” 

Publikacja na stronie „Czas na historię” i 
udostępnienie artykułów na lokalnych 

grupach facebokowych 

 Druk folderu o lokalnej historii 200 egz. Przykładowy folder 

 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie  

oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania 

 
Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” działa aktywnie na terenie Gminy Michałowice. W zeszłym roku 

realizowaliśmy kilka projektów dotowanych przez Gminę Michałowice z różnych dziedzin – kultury 

(wystawy Art.Inspiracje, wykłady Michałowickiego Uniwersytetu Wszelkiego Wieku); sportu (kurs 

samoobrony dla kobiet); turystyki (Kajakowo i Rowerowo).  

 

W 2019 roku liderzy naszego stowarzyszenia – historyk Jacek Gorzkowski i historyk filozofii Dominika 

Małgowska – założyli z pasjonatami historii KLUB LOKALNEGO HISTORYKA. Klub zorganizował w 2019 

r. cykl wykładów o dziejach Nowej Wsi, Granicy i Sokołowa. W wykładach o historii w 2019 r. (w 3 

świetlicach) wzięło udział ponad 180 mieszkańców. W 2020 roku Stowarzyszenie wraz z Klubem 

Historyka realizuje projekt „Czas na historię” – wydanie folderu zawierającego trasy spacerów 

edukacyjno-historycznych oraz publikacja artykułów o historii na stronie FB „Czas na historię”.  

 

W realizację zadania, którego dotyczy niniejsza oferta, zaangażowani będą członkowie Klubu, 

historycy pasjonaci i naukowcy oraz zespół wolontariuszy Stowarzyszenia – osoby, które drugi rok 

uczestniczą w działaniach na rzecz rozwoju badań nad historią miejscowości Gminy Michałowice. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 

 
Opiekun naukowy do kwerendy 
historycznej i opracowanie zestawienia 
podsumowującego kwerendę 

2000,00 

  

2. 
Wykonanie zdjęć z obróbką graficzną oraz 
inwentaryzacja zdjęć archiwalnych 

1250,00 

  

3. 
Konsultacje historyczne dla Klubu 
Historyka (dwa miesiące) 

1400,00 
  

4. 
Opracowanie merytoryczne 4 artykułów 
informacyjnych o lokalnej historii  

2000,00 
  

5. 
Publikacja artykułów w sieci i mediach 
społecznościowych (praca społeczna) 

      200,00 
  

6. 
Zakup dysków do archiwizacji materiałów 
opisowych i zdjęć 

450,00 
  

7. Druk folderu o lokalnej historii 2000,00 
  

8.  

 
Koordynacja projektu (praca społeczna) 
 

300,00 

  

 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 

 

 
9600,00 

 
9100,00 

 
500,00 

          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; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-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 ewidencją*; 

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.  

 

 

Katarzyna Gizińska - Prezes 

 

                                                        Data  2.10.2020 

 

..................................... 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


