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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
CZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę nałaty wypeinić wyiącznie w białych pustych polali, zgodnie z nstrukcjami urnieszczeryri przy porzczegóktydl polach
raz w przypisach.
ge4mcką, rp.: potieranielniapotierarin*" (maiza, te należy sliześid ninelaścien odpal:di, pomsta/A*
prawidłową. Przykład: Jxibieranielniepobieranie.

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

2. Rodzaj zadania publicznego'

Starostwo Powiatowe w Radomsku

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

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

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej" w Radomsku,
97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
KRS 0000396304,
www.wiem-wiecej.com.pl
rutw.wiemwiecej@onet.pl

Anna Kapuściarek — annakap@wp.01, Tel. 790 500 675
Anna Sewerynek — hania.sew@wp.pl , Te1.604 165 071
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Wydarzenie artystyczne pt. Nie ma na starość lepszego leku niż

uniwersytet trzeciego wieku
30.09.2021
Data
rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
2. Termin realizacji zadania publicznego2)

i

Data
zakończenia

30.11.2021

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej" obchodzi w bieżącym roku 10-lecie
działalności. Uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia RUTW oraz inauguracją roku akademickieg
2021/22 odbędą się 1.10.2021, w godz. 10 - 13 w MDK Radomsko, sala widowiskowa. Program składa się
części oficjalnej i artystycznej. Część oficjalna rozpocznie się dostojnym polonezem w strojach z epoki
obejmuje powitanie gości, wręczenie statuetek i odznaczeń, a także projekcję multimedialną obrazując
historię Stowarzyszenia. W części artystycznej wystąpią studenci RUTW z monologami, tańcami i śpiewem
oraz zespól Appassionata ze spektaklem wokalno-teatralnym „Małrendez vous". Współorganizatorem
przedsięwzięcia jest MDK Radomsko. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta
miasta oraz Starosty Powiatu Radomszczańskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest do członków RUTW,
mieszkańców Radomska i okolic oraz zaproszonych UTVV z terenu RP. Impreza ma charakter ogólnopolski.
Celem przedsięwzięcia jest uczczenie 10-letniej działalności RUTW, pokazanie jego rozwoju, osiągnięć i
dokonań, a także promocja Uniwersytetu oraz Radomska, miasta otwartego i przyjaznego seniorom . Z
okazji jubileuszu zostanie wydany specjalny biuletyn obrazujący nasze dokonania. Patronat medialny
objęty: Gazeta Radomszczańska oraz Radomsko 24

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. 11. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

7.' Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Sposób monitorowania rezultatów / źródło
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)
Promocja aktywności seniorów
Pozyskanie nowych członków do djęcia z wydarzenia, relacja medialna, list a
RUTW
nowoprzyjętych osób
Wydanie biuletynu

00 szt.

djęcia

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

RUTW ma duże doświadczenie w realizacji projektów. Wielokrotnie z powodzeniem realizował zadania
publiczne z dziedziny kultury. W październiku i listopadzie 2013 roku RUTW zrealizował projekt pod nazw
,Teatr nas uczy pogody", którego założeniem była realizacja warsztatów teatralnych zwieńczonyc
zaprezentowaniem przez studentów radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej'
spektaklu teatralnego. Przedstawienie „Dzieje (się) świata według Teatrzyku Zielona Gęś K. I. Gałczyńskieg
w wykonaniu seniorów kończył realizację kilku projektów prowadzonych w ramach programu „Dom Kultu
+ Inicjatywy Lokalne". Idea przedsięwzięcia miała na celu szerzenie dziedzictwa kulturowego i zachęceni
mieszkańców miasta do czynnego udziału w życiu kulturalnym. W 2014 roku członkowie RUTW realizowalprojekt z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego „Między dawnymi a młodszymi laty", który dał okazję d
apoznania się z historią naszego miasta oraz poznania wybitnych osób zasłużonych dla powstania i rozwoj
Radomska.W 2015 roku RUTW z zrealizował zadanie publiczne „Żyjemy kulturą regionu". W 2017 rok
realizowaliśmy 2 projekty. Były to projekty pt."Światecznie i tanecznie" oraz "Aktywny senior podejmuj
zwania sportowe". Oba projekty pokazały jak szerokie są umiejętności seniorów w zakresie krzewieni
kultury narodowej,patriotyzmu i kształtowania aktywnego stylu życia. Zaprezentowany wieczór patriotyczn
okazji 11 listopada dał niezapomniane wrażenia artystyczne dla licznej publiczności zgromadzonej w sal
idowiskowej MDK. Efektywna współpraca z najważniejszymi instytucjami kultury naszego miast
aowocowata wieloma spektaklami / Wiera Gran, Lata 20, lata 30, Gość w dom, Ojczyzna moją jest muzyką
pektakl żydowski Hawanagila, Świąteczny shopping, Z przytupem, Wesele etc. wystawianymi na deskac
MDK, a także w MBP i MR. W MBP jesteśmy współorganizatorami czwartkowych spotkań literackich. W M
uczestniczymy w koncertach, wernisażach i wykładach.W roku 2018 zrealizowaliśmy dwa zadania publiczne
zakresu sportu (Aktywny senior podejmuje wyzwania sportowe) i kultury (Senior tańczy i śpiewa).
ramach tych projektów zaprezentowaliśmy spektakle słowno-taneczno-wokalne o tematyc
niepodległościowej i prelekcję multimedialną o J. Piłsudskim (J. Piłsudski architekt niepodległości Polski
kobiety jego życia) w Radomsku, Piotrkowie i Bełchatowie. W latach 2019 - 2021 zrealizowalismy projek
ot. St. Moniuszki oraz przemysłowej historii Radomska. Obecnie realizujemy online projekt pt. Nieznan
oblicze T. Różewicza.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

Lp.

1.
2.
3.

Opracowanie i wydruk
biuletynu
Promocja zadania
Katering

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

3.050,00 1800,00 1250,00
500,00 400,00
800,00 800,00

100,00
0,00

Suma wszystkich kosztów realizacji 4350,00 3000,00 1350,00
zadania
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(-ja) / 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.
Raciornszczariski Uniwersytet
Trzeciego Wieku ..WIEM WIĘCEJ"
. 7-500 Radomsko. ul Prymasa 1,Vyszyns,.i.go 2"
Anna Kapuściarek
Data 20.09_2021
tel. 790 500 675. www.wiem-wiecej.com.p'
,
Anna Sewerynek
-re
'
i
annakapwp.pl. Nr KRS 0000396304
Regon 101293403
(podpis osoby upoważnionej lub podjSisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

