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Beata Pokora
Starosta Powiatu Radomszczańskiego

W związku z możliwością składania ofert na realizację zadania publicznego w procedurze uproszczonej (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
składamy ofertę na publikację "Zeszytów Radomszczańskich" t. XVIII. \J
W załączeniu:
- oferta.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU
OFERT
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wylącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gvviazdką, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że
prawidłową.

należy skreślić niev.tclściwą odpowiedź, poz<JStav.iiając

Przykład: "pobieranie* /niepobieranie*".

I. Podstawowe

informacje

o złożonej ofercie

arząd Powiatu Radomszczańskiego
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
ziedzictwa narodowego
II. Dane oferenta(-tów)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

publikacja "Zeszytów Radomszczańskich" t. XVIII

~-=-=-=-:::-1t/.

"Zesźyty

Radomszczańskie"

są periodykiem,

w którym

publikowane

związane z dziejami Radomska i powiatu radomszczańskiego
być w głównej mierze poświęcony
100-lecia prasy lokalnej.
zwróciły

się

przekazywanie

z apelem
informacji

licząca w tym momencie
podstawie

przypadającym

w jego historycznych

granicach.

w tym roku okrągłym rocznicom:

tematycznie

Ten numer ma

Bitwy Warszawskiej oraz

PTH o. w Radomsku wraz z Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku
za pośrednictwem
na temat uczestników

mediów

do

zebranych informacji,

dokumentów

społeczności

powiatu

radomszczańskiego

walk z lat 1919-1921 z naszego terenu.

ponad 320 nazwisk osób, które

części osób. Wszystkie zebrane informacje

1 Rodzaj

są prace historyczne

i fotografii

brały udział w walkach

o polskie granice.

można w wielu przypadkach opracować

zostaną publikowane

w przygotowywanym

o

Tak powstała baza
Na

biogram

tomie. Poza tym znajdą

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

pożytku

się w nim opracowania

dotyczące lokalnej prasy, opracowania

oraz wspomnienia.

lXVIII tom "Zeszytów Radomszczańskich" ukaże się w XV-lecie istnienia PTH w Radomsku.

Publikacja "Zeszytów
Radomszczańskich" t. XVIII

nakład 300 egz., ok. 250 stron lista osób potwierdzających bezpłatne
odebranie książki, lista bibliotek
otrzymujących książki

PTH o. w Radomsku obchodzi w tym roku swoje 15-lecie. W tym czasie wydaliśmy
"Zeszytów Radomszczańskich", dwa tomy .Radomszczańskiego
kilkanaście

książek.

Poprzez

bezpłatnie popularyzujemy

swoje

publikacje,

w

17 tomów

Słownika Biograficznego"

przeważającej

mierze

oraz

udostępniane

wiedzę o historii regionalnej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Skład i łamanie "Zeszytów
Radomszczańskich" t. XVIII

2.

Promocja zadania: zakup
materiałów biurowych na druk
plakatów i zaproszeń (papier i
toner)

50

6000

2000

4000

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my). że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaf-tGwh
oferent' I ~
składający niniejszą ofertę nie zalegaf-iąt! I i1!alega(ją)' z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent' I ~
składający niniejszą ofertę nie zalegaf-iąt! I zalega( ją)' z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym' I iRRąwlasGi••••
·ą s>
••••
iElSRGją·;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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
odnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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