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Zatqcznik nr 1
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WZOR
UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZEI^IE co do sposobu wypefniania ofertv:
Oferte. nalezy wypetnic' wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreSlid niewtaSciwq odpowiedz, pozostawiajqc

prawidtowa.. Przyktad: ,,pobioranio*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
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Gmina Psary

2. Tufa w idttfrym alotone otartf
Art 19a ustawy x dnia 24 kwletnla 2003 r.

o dzlalalrioid poiytku pubHoncgo 1 o

wolofttanacw
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Edukacja, oswiata, wychowanie
Opracowanie i wydanie ksiazki autorstwa Boleslawa Ciepieli
pt.: ,,Dawne i ostatnie zlikAvidowane kopalnie w?gla w Zagl?biu

4. lytuf tadanla pubHamafo

D^browskim"
Dtta

2.02.2017 r.

Data

30.04.2017 r.

zakoriczenla

rotpocz^da

II. Dane oferenta (-6w)
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KonnpofKunqi yomi ym Hiny oo wnow Monoy!

Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gomictwa Zarzad Glowny, 40-952 Katowice ul. Powstancow
25; KRS 0000074163 (data wpisu do rejestracji 17.12.2001); NIP: 6340137557; Regon: 007021821
tel.: 32 2563745; e-mail: zg@sitg.pl

nr rachunku bankowego: 63 1050 1214 1000 0007 0005 6898 (bank: ING Bank Slqski)
,wtym

chdo,
tjf(np, numer

tekfotm, admpoattyelektronlafmj, nunmr
faksu, adres strory IntemetoweJ)

Henryk Brol - wiceprezes ZG SITG

Eugeniusz Ragus - sekretarz generalny SITG
e-mail zg@sitg.pl
http/www.sitg.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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1 ' Rodzaj zadania zawiera si? w zakresie zadari okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.

1

Zadanie polega na opracowaniu ksiqzki o dawnych, zapomnianych kopalniach oraz zlikwidowanych w Zagte.biu
Dqbrowskim. Ksiqzka be.dzie miata trzy zasadnicze rozdziafy (I - Dawne nieistnieja.ce zapomniane kopalnie (na
terenie Ziemi Psarskiej i Be.dziriskiej), II - Ostatnio zlikwidowane zagte.biowskie kopalnie, III - Biedaszyby).
Cel: ocalid od zapomnienia; do nauki o regionie.
Odbiorcy: szkofy, biblioteki i inne.

Wykonawca: opracowanie ksiqzki - Bolestaw Ciepiela nieodptatnie (autor ksiqzki jest dziataczem SITG,
wspdtzafozycielem Kota SITG ,,Zagte.bie" (byt prezesem przez 10 lat), autor artykutow na tematy gdrnictwa
wejlowego).
Zadanie realizowane be.dzie przez 3 miesia.ce i sktadad sie. be.dzie z: 1. zgromadzenie materiatdw zrddtowych
(wtasne artykuty autora z czasopism naukowo-technicznych), 2. uzyskanie recenzji,3. sktad komputerowy, 4.
druk ksiqzki, 5. promocja i dystrybucja, 6. sprawozdanie koncowe.

Podnoszenie wiedzy o historii gornictwa wQglowego, przekazanie ksia.zek do bibliotek, Urze.du Gminy, SITG i na
spotkaniach autorskich, kultywowanie tradycji gorniczych. Ksia.zka b^dzie stanowic zbior wiedzy o kopalniach
w^gla w Zagt^biu Dqbrowskim. Ma dwie opinie (rekomendacje). Zaktadany rezultat realizacji zadania to m.in.
wykorzystanie potencjafu wiedzy autora ksiqzki - Bolestawa Ciepieli.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow
istnieje mozliwoic dodania kolejnych wierszy)
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Druk ksiqzki (250 egz. oraz

4500

4500

0,00

4500

4500

0,00

widokowek)

.''*V '':

3

4 )

KontyofMmn:

WartoSd koszt6w og6<em do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyd 10 000 zt.

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

Oswiadczam(-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne be.dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy f»feie«Hwe±/niepobieranie* swiadczeri pieni^znych od adresatow zadania'
3) wszystkie podane w ofercie oraz zata.cznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

4) oferent*/oferenci* sktadajgcy niniejsza. oferte. nie zaiega (-jaJVzaloga (jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiazari
podatkowych;

5) oferentVoferenci* sktadajqcy niniejsza. ofert? nie zaiega (-jaJVzaloga (jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
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lubpodpisy osob upowaznionych

00/021821
STOWARZYSZENIE INZYNIER6W
I TECHNIK6W GORNICTWA
ZARZA.D GtOWNY

40-952 Katowice, ul. PowstaricGw 25
NIP ©34*013-75-57

do sktadania oswiadczeri woli w imieniu
oferenta)

Data
Zatacznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc
z oryginatem kopia aktualnego wycia.gu z innego rejestru lub ewidencji.

