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Publicznegoz dnia 24 paździemika2018 r. (poz.2055)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należywypełnić wyłączniew białych pustych polach,zgodniez instrukcjami umieszczonymiprzy poszczególnychpolach
orazw przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką,np.: "pobieranie·/niepobieranie·" oznacza,że należyskreślićniewłaściwąodpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:"pobieranie· /Riep9t1ieraRie·".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
do którego Jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego 1) Zadanie z zakresu kultury i ochrony 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

Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza" - stowarzyszenie
KRS 0000687270
adres siedziby: 05-119 Legionowo, ul. Gen. W. Sikorskiego 11
e-mail: lot@zegrze.org
witryna internetowa: www.zegrze.org
tel. 509400328

2. Dane osoby upoważnionej do składania Joanna Kajdanowicz - prezes zarządu
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, tel. 509400328
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) e-mail: lot@zegrze.org

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament

1.Tytuł zadania publicznego budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego-
wydanie publikacji historycznej" Wrzesień 1939. Jabłonna,
Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock"

2. Termin realizacji zadania publlcznego2)
Data . 125.04.2022 1 Data 121.07.2022
rozpoczęcia zakończenia

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

IWydanie publikacji pt. "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock" autorstwa regionalistów
Mirosława Pakuły i Krzysztofa Klimaszewskiego, która przedstawia wydarzenia kampanii wrześniowej 1939 na terenach
~min powiatu legionowskiego. Książka o kampanii wrześniowej 1939 r. na tych terenach jest unikatowa, gdyż skupia się
na obszarze gmin powiatu legionowskiego, oraz opiera na bardzo szczegółowej i dogłębnej kwerendzie historycznej. W
~yniku jej wydania literatura historyczna i regionalistyczna dotycząca gmin powiatu legionowskiego wzbogaci się o
~artościową pozycję mierzącą się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez utrwalenie ważnych
~ydarzeń historycznych. Dodatkowo wydawca przekaże część nakładu do szkolnych i publicznych bibliotek w gminach
powiatu legionowskiego, przekaże grantodawcy 100 egzemplarzy publikacji oraz zapewni 50 egzemplarzy publikacji na
ewentualne spotkanie promocyjne, które odbędą się po zakończeniu projektu pod warunkiem braku ograniczeń w
prganizowaniu zgromadzeń.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późnozm.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

mailto:lot@zegrze.org
http://www.zegrze.org
mailto:lot@zegrze.org


4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania rezultatów I fródło
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość

Informacji o osiągnięciu wskafnlka
docelowa)

1. Wydanie publikacji 1000 egz. Faktura od wykonawcy druku i protokół
przekazania nakładu z drukarni do wydawcy

2. Udostępnienie publikacji 52 podmioty Lista dystrybucyjna z potwierdzeniem z
mieszkańcom za pośrednictwem poszczególnych bibliotek dostarczenia publikacji
bibliotek szkolnych i publicznych na do księgozbioru
terenie powiatu legionowskiego

3. Przekazanie części nakładu 100 egz. Protokół przekazania
grantodawcy celem dalszej
dystrybucji wśród mieszkańców na
zasadach przez siebie ustalonych

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

Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza" (LOT) to stowarzyszenie powstałe w 2017 r. z inicjatywy samorządów,
które wraz z Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński są jego założycielami. Od tamtego czasu podejmuje działania mające na celu
wspieranie rozwoju regionu i promowanie jego walorów, w szerokim tego słowa znaczeniu. Ponieważ tożsamość lokalna jes
undamentem rozwoju społeczności, LOT podejmuje również inicjatywy, których celem jest zachowanie dziedzictwa historycznego .
budowanie owej tożsamości.
LOT posiada doświadczenie wydawnicze. W ramach projektu "Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim" zrealizowanego w 2020 roku wyda
publikację pod takim samym tytułu, w której obok prezentacji walorów przyrodniczych i turystycznych regionu, opisane zostały również
miejsca i obiekty historyczne.
00 realizacji zadania LOT wykorzysta doświadczenie osób odpowiedzialnych za jego realizację, tj. członków zarządu i pracownika biura,
którzy w swojej działalności zawodowej zdobyli szerokie doświadczenie w zakresie procesu wydawniczego. Ponadto, jeśli chodzi o
zasoby finansowego LOT zaangażuje w realizację zadania zarówno środki własne, pochodzące ze składek członków stowarzyszenia,
'ak i środki z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po zakończeniu realizacji zadania, tj. po zakończeniu procesu wydawniczego, LOT planuje dodatkowo, ze środków własnych,
przeprowadzić promocję publikacji w postaci wyprodukowania materiału wideo i organizacji (ieśli nie staną temu na przeszkodzie
ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń) spotkań promujących książkę w poszczególnych gminach powiatu legionowskiego.

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z Innych
PLN fródeł

1. Majątkowe prawa autorskie do 6229,00
publikacji

2. Skład graficzny publikacji 14760,00
3. Druk publikacji 17850,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 38839,00 4000,00 34839,00

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 zalegal-ją}" / zalegat-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 zgromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia

d ~O~":,"Y'hO'ObOWY'h

c: -4 o:::::::: ~h -/) Lokalna Organizacja Turystyczna
/-/. // 7..~~ "Przystań w sercu Mazowsza"... . 0.0 0.0.......... KRS: 0000687270

(podpis osoby upoważnionej lub podpisv
osób upoważnionych do składania oświadczeń 05·119 LcgiollOwo,ul. gen.Wł. Sikorskiego 11 lok. S06
woli w imieniu oferentów) NIP: 5361929352 REGON: 36789016200000

Data: 17.03.2022
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