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itost zaj podpis ...UPRQSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty: 
OfertQ nalezy wypelnic wyî cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdk̂ , np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skresiic niewtasciwg odpowiedz, pozostawiaĵ c 
prawidtow .̂ Przyktad: „pobioranio*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego adresowana jest oferta Wojt Gminy Nur 

2. Tryb, w ktoryin ztozono oferty Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku 
pubtjczn^o i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego '̂ Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dobr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

4. Tytut zadania publicznego Doposazenie czyteini Biblioteki Publicznej Gminy Nur 

5. Termin realizacji zadania publiczn^o^* ^^^^ 01.06.2017 r. . . 30.06.2017 r. rozpocz^ia zakonczenia 

M. Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-dw), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S^owego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korcspondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby) 

Stowarzyszenle Przyjaciot Biblioteki Publicznej Gminy Nur 
stowarzyszenie zwykte, wpisane do ewidencji stowarzyszen zwyktych prowadzonej przez Starost^ Ostrowskiego pod poz. 2 

z siedzibq w Bibliotece Publicznej Gminy Nur, uL Drohiczyhska 2, 07-322 Nur 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osob upowaznionych do Osoby upowaznione do sktadania wyjasnien dotyczgcych oferty: 
sktadania wyjasnien dotycz^cych oferty (np. Anna Jakubik tel. 508 55 55 12 
numer telefonu, adres poczty elektroniczne], Lucyna Mazur-Warchala tel. (86) 277 99 11 
numer faksu, adres strony mternetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie pod nazw^ „Doposazenie czyteini Biblioteki Publicznej Gminy Nur" ma na celu zakup trzech wysokich 
regatow na ksi^zki, ktore pozwol^ na lepsze wykorzystanie powierzchni uzytkowej czyteini. Powt^kszajgcy si^ 
bowiem ksiegozbior w czyteini biblioteki utrudnia wtasciwe, chroni^ce przed zniszczeniem, rozmieszczenie ksiqzek 
na dotychczas wykorzystywanych zbyt niskich regatach. Z ksi^zek tych korzystaj^ liczni czytelnicy biblioteki (ponad 
500 osob) roznych grup wiekowych i roznych profesji. 
Wymienione regaty z czyteini zostang przeniesione do wypozyczaini i zastqpiq w niej regaty najbardziej 
zniszczone. 
Ksiqzka jest dobrem kultury. Jest podstawowym zrodtem wiedzy, nauki, kultury i rozwoju intelektualnego. 
Ksiazka jako dobro kultury podlega szczegolnej ochronie panstwa w rozumieniu tresci art. 6 ust. 1 Konstytucji RP: 
„Rzeczypospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i rownego dost^pu do dobr kultury, b^d^cej zrodtem 
tozsamosci narodu polskiego, jego trwania i rozwoju". 

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadan okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni. 
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2. Zaktadane rezuftaty realizacji zadania publiczn^o 

Doposazaĵ c czytelniq bibliotekf zaktadamy: 
- odpowiednie zabezpieczenie ksigzek przed zniszczeniem z powodu braku miejsca na potkach, 
- bardziej efektywne niz dotychczas wykorzystanie powierzchni czyteini, 
- podniesienie estetyki wystroju czyteini, 
- stworzenie lepszych warunkow dia czytelnikow korzystajgcych ze zbiorow bibliotecznych. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow 
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt catkowity do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacjî * 
(rf) 

do poniesienia 
ze srodkow 

finansowych 
wtasnych, srodkow 

pochodẑ cych z 
innych zrodet, 

wktadu osobowego 
iub rzeczowego'*' 

1. Zakup trzec^ sztuk wysokich regatow (290 cm) 2.400 2.000 400 

2. Obstuga merytoryczna i finansowa 100 0 100 

Koszty ogotem: 2.500 2.000 500 

Oiwiadczam(-y), ze: 
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie reatizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sWadanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczeri pienieznych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatgcznikach informacje s^ zgodne z aktuainym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ofGrenci* skladajqcy niniejszg ofert? nie zaiega (-ĵ }*/zalogQ { JQ)* Z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzari 

podatkowycti; 
5) oferentVoferenci* sktadajqcy nintejszQ oferty nie zaiega (-ĵ )*/zalGgo ( jq}* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

PREZES ZARZ^^DU 

Anna^Jakubik 

T^PCAPREZESA 

jzur- Warchala 

(podpis osoby upowaznionej 
Iub podpisy osob upowaznionych 

do sktadania oswiadczeri woli w imieniu 
oferenta) 

Stowarzyszenie Przyjaciot 
Biblioteki Publicznej 

Gminy Nur 
07-322 Nur, ul. Drohiczynska 2 

NIP 7591744686, REGON 365903759 Data: 15.05.2017 r. 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sgdowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lubewidencji. 

Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt. 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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