OFERTA REALIZACJI ZADANIA PMBLICZNEGO

Data i miejsce

ztozenia oferty
(wypetaia organ administracji publicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-6W), O KTORYM(-YCH) MOWA WART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA2003 r. O DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania.
(rodzaj zadania publicznego)
Opracowanie i wydanie ksiqzki Boleslawa Ciepieli ,,Wspomnienia Zagiqbiaka"

(tytut zadania publicznego)

wokresieod 01.03.2016 do 30.05.2016.

WFORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO15

Gminf Psary

(organ administracji publicznej)

sktedana na podstawie przepisow dziahi II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I.

Dane oferenta/oferentow ', '
1)

2)

nazwa: Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gornictwa Zarzad Glowny w Katowicach

forma prawna:4'

(x) stowarzyszenie

( )

fundacja

( )
( )
3)

( )

koscielna osoba prawna
spoidzielnia socjalna

koscielna jednostka organizacyjna

numer w Krajowym Rejestrze Sa^dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
.0000074163

4)

data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6' 27.12.2001

5)

nr NIP: 6340137557 nr REGON: 007021821

6)

adres:
miejscowosc: Katowice

ul. Powstancow 25
pomocnicza:

gmina: Katowice

powiat.

Katowice

wojewodztwo: sla^skie.
kod pocztowy: 40-952 poczta: Katowice
7)

tel.: 32 2563745

faks:

e-mail: z

8)

numer rachunku bankowego: £3nazwa banku: ING Bank Sla_ski

9)

nazwiske

& 4050 MJk AOOO <XXXGCO5

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organ izacyjnej bezposrednio wykonujajcej zadanie, o
ktorym

mowa w ofercie:9'

Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gornictwa Koto ,,Zag^ebie", 42-500 Bedzin ul.
Pitsudskiego 39

11) osoba upowazniona do sktedania wyjasnieii dotycza^cych oferty (imi§ i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Bolesiaw Ciepiela tel. 605677074

12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:
a) dziatalnosc nieodptatna pozytku publicznego
Nie dotyczy

b) dzialalnosc odptatna pozytku publicznego
Nie dotyczy

13) jezeli oferent/oferenci ; prowadzi/prowadza,
a)

nie dotyczy

b^

dziatalnosc gospodarcza^:

numer wpisu do rejestru przedsi^biorcow

Drzedmiot dziatalnosci aosDodarczei

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz z

przytoczeniem podstawy prawnej10'

Nie dotycz*

III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krotka charakterystyka zadania publicznego
Opracowanie i wydanie drukiem ksiazki zawieraja.cej wspomnienia Zagtebiaka - Boleslawa
Ciepieli - mieszkarica gminy Psary. Wymieniony jest regionalista., pisarzem, kronikarzem. Jego
ksiajzka pt.: „Wspomnienia Zagtf biaka" przedstawia w szesciu tematycznych rozdziatach rozne
wydarzenia historyczne i jubileusze zwia.zane z przemystem, organizacjami, szkolnictwem i
ciekawymi ludzmi oraz z zyciem autora. Opisane zagadnienia umozliwia. czytelnikowi lepiej
poznac historif Zambia Da.browskiego, w tym powiatu b^dziriskiego i Gminy Psary. Publikacja
bfdzie stuzyc uczniom, nauczycielom, cztonkom stowarzyszeh, bibliotekom. Ksiqzka bedzie
miata cechy poznawcze i dokumentacyjne.

2. Opis potrzeb wskazuja.cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutkow

Opracowana ksiajzka przez Boiestawa Ciepiel? umozliwi korzystanie z zapisanych historycznych
wiadomosci o regionie, w tym Gminie Psary. Bolestaw Ciepiela ma bogaty dorobek literackonaukowy (autor 49 ksiazek, ponad 130 artykutow w czasopismach naukowo-technicznych oraz
1200 tekstow w prasie regionalnej, w tym w ,,Gtosie Gminy Psary". Ksi^zka ulatwi poszukiwanie
przez zainteresowanych dostepu do wielu zrodet opracowanych o Ziemi Psarskiej - kopalniach,
szkolnictwie czy organizacjach istnieja^cych na tym terenie.
3. Opis grup adresatow zadania publicznego
Adresatami zadania sa.:

-uczniowie (szkot podstawowych, srednich a nawet wyzszych)
-mtodziez pracuja.ca

-czytelnicy bibliotek
-emeryci i rencisci

-cztonkowie klubow, stowarzyszeh
-mieszkahcy Gminy Psary (w tym osiedlaja.cy si? na jej terenie), aby mogli poznac historic swojej
,,Matej Ojczyzny"

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja. zadania
publicznego,

w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni si? to do podwyzszenia standardu realizacji
zada-

Nie dotyczy

|

5. Informacja, czy w cia.gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci' otrzymat/otrzymali
dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacji zadania

publicznego z podaniem inwestycji,

dofinansowane, orqanu, ktory udzielit dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

Nie dotyczy

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

dotacj? na

ktore zostafy

-Druk 320 egzemplarzy ksiajzki i tylez widokowek okolicznosciowych o ksiajzce;

-Podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii Zagtebia Dai>rowskiego, w tym m.in. o historii
Gminy
Psary (wykaz dostepnych zrodet autorstwa B. Ciepieli);
-Podniesienie lokalnego patriotyzmu;

-Promocja tworczosci lokalnej;
-Integracja mtodych ludzi ze srodowiskiem tworczym;
-Edukacja mtodego pokolenia;
-Zachowanie wspomnien starszych pokolen

Zakladane cele zostana. osiagniete poprzez wydanie ksiajzki oraz organizacje spotkan autorskich
z Bolestawem Ciepiela

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Biblioteki, szkoty, osrodki kultury na terenie powiatu bqdzinskiego (w tym na terenie Gminy
Psary)

8. Opis poszczegolnych dziatari w zakresie realizacji zadania pubhcznego12)
1). Opracowanie wspomnien przez Bolestawa Ciepielf
a) ksiajzka w szesciu rozdziatach tematycznych (tekst i ilustracje)

b) wykonanie streszczenia
c) wykonanie ttumaczenia streszczenia (w 4 jezykach)
2).
3).
4).
5).

d) wykonanie 3 korekt
Opracowanie recenzji przez prof, dr hab. Ann§ Glimos-Nadgorska.
Opracowanie zastug (pochwaty dla autora) przez mgr. inz. Franciszka Wszotka
Opracowanie poslowia do ksi^zki przez prof. dr. hab. Zdzistawa G^botysia
Wybor drukami (zebranie ofert) na wykonanie skladu komputerowego

6) Druk ksiajzki i okolicznosciowych widokowek o ksicjzce
7). Dystrybucja ksia_zki

8) Spotkania autorskie
9. Harmonoaram

'

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2016 do 30.05.2016
Oferent lub inny podmiot

Poszczegolne dziatan ia w zakresie

Terminy realizacji

realizowanego zadania

poszczegolnych

odpowiedzialny

dziatan

za dziatanie w zakresie realizowanego

publicznego14'

zadania publicznego

Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikow Gornictwa Koto ,,Zagt?bie"

Zgromadzenie i opracowanie
wspomnien przez Bolestawa
Ciepiele, Opracowanie ksia_zki
Przeprowadzenie korekt
Wykonanie streszczenia (oraz
przettumaczenie na 4 jezyki)

Marzec2016

Kwiecieri 2016

jw.

Opracowanie recenzji

Kwiecieri 2016

jw.

w B^dzinie

jw.

Wykonanie sktadu komputerowego

Wybor drukarni poprzedzony
rozeznaniem cenowym

Druk ksi^zki

Maj 2016

jw.

Dystrybucja ksiajzki

Maj2016

Spotkania autorskie

Maj2016

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

'

Popularyzacja i trwate podniesienie poziomu wiedzy o historii Zagtf bia Dqbrowskiego wsrod
mieszkaricow gminy Psary
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:

Lp.

Rodzaj kosztow1"'

Koszt

ztego

ztego

Koszt

calkowity

do
pokrycia

z finansowych

do pokrycia

srodkow

z wkladu

s

z

wtesnych,

osobowego,

c

wnioskowa

srodkow

w tym pracy

je

nej

z innych

d

dotacji (w

zrodel,

spotecznej
cztonkow

n

zt)

Koszt
II

jednost

0

kowy (w

Rodza
j miary

(wzt)

w tym wptat

i swiadczeii

0

i optat

wolontarius

st

adresatow

e

zadania

zy
(wzt)

k

publicznego17'
(wzt)

I

Koszty

merytoryczne18'
po stronie
Stowarzyszenia
Inzynierow i
Technikow

Gornictwa Zarza_d
Gtowny w

Katowicach
(nazwa

Oferente)19>:

II

Koszty obstugf"'
zadania

publicznego, w tym
koszty

administracyjne po
stronie
Stowarzyszenia
Inzynierow i
Technikow

Gornictwa Zarza_d
Gtowny w
Katowicach

(nazwa Oferenta)™\
1)kosztdruku

ksiazki(320 egz.)

1

4500

kpl

4500

4500

2)
Ill

Inne koszty, w tym
koszty

wyposazenia i
promocji
po stronie
Stowarzyszenia
Inzynierow i
Technikow Gornictwa
Zarzqd Gtowny w
Katowicach
(nazwa

Oferenfa)19):
D
2)
IV

4500

Ogotem:

0,00

0,00

4500

2. Przewidywane zrodia finansowania zadania publicznego
4500 zt

Wnioskowana kwota dotacji

0.00 zt

Srodki finansowe wtasne

Jrodki

finansowe z

innych

zrodet ogotem

(srodki

finansowe

0,00 zt

100,00%

0,00%
0,00%

wymienione

wpkt3.1 -3.3)11)
0,00 z\

wptaty i optaty adresatow zadania publicznego

srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci:

0,00%

0,00 zt

0,00%

0,00 zt

0,00%

dotacje z budzetu

paiistwa lub budzetu jednostki samorza_du terytorialnego, funduszy
celowych,

srodki z funduszy strukturalnych)17'
pozostale'
Wktad

osobowy

(w

tym

swiadczenia

wolontariuszy

i

praca

0,00 zt

0,00%

4500 zt

100 %

spoteczna cztonkow)
Ogotem (srodki wymienione w pkt 1 - 4)
3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota srodkow
(w zt)

'

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie srodkow

Termin rozpatrzenia w przypadku
wnioskow

zostat(-a) rozpatrzony(-

(ofert)

a)

nierozpatrzonych

do czasu ztozenia

niniejszej oferty

zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

-

Nie dotyczy

TAK/NIE1'
TAK/NIE1'
TAK/NIE1'
TAK/NIE1'

Uwagi, ktore moga. miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotycza.ce zadania publicznego

1. Zasobv kadrowe Drzewidvwane do wvkorzystania przy realizacii zadania publicznego22'
Nad realizacji zadania czuwac bedzie Zarza.d SITG Koto ,,Zag»ebie" w Bedzinie z siedziba. w
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bedzinie

2. Zasobv rzeczowe oferenta/oferentow1' Drzewidvwane do wvkorzystania przv realizacii zadania2
Nie dotyczy

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadaii publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tvch zadari realizowane bvtv we wspotpracy z administracia publiczna)
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gomictwa Koto ,,Zagtebie" w Bedzinie byto wydawcq
kilku ksia_zek o tematyce gorniczej (w tym o kopalniach na terenie gminy Psary) i monografii.
Ponadto wymienione stowarzyszenie jest organizatorem corocznych gorniczych spotkan z
udziatem hierarchii gorniczej.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-aj zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o
ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatelnosci pozytku publicznego i
o wolontariacie

Nie przewiduje

I

Oswiadczam(-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci sie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

oferenta/ oferentow1';

2) w ramach sktedanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie11 optat od adresatow zadania;
3) oferent/oferenci1'jest/sa. zwia_zany(-ni) niniejsza^oferta_dodnia

;

4) w zakresie zwia_zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,
osoby, ktorych te dane dotyczaj ztozyfy stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/oferenci1' sktedajacy niniejszq. oferte. nie zalega(-jaj/zalega(-jaj1) z optacaniem naleznosci z
tytutu zobowia.zaii podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spotecznei);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rejestrem Sa^dowym/wtasciwa^

ewidencja^1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatajcznikach informacje sa. zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

007021821

STOWARZYSZENIE iNZYNIEROW
I TECHNIKCVV GORNSCTWA

ZAR2AJJ GtOWNY
40-952 Katowice, ul. Powstancow dt>
NIP 034-013-75-57

mgrint Eugeniupz Ragus

(podpis osoby upowaznionej
podpisy
osob

lub

upowaznionych

do

sktedania

oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentow1))

Zatqczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktedajapych ofert? wspolna^ niz
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wtesciwego rejestru - dokument
potwierdzajacy upowaznienie do dziatenia w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie ztozenia oferty

Adnotacie urzedowe25)

' Niepotrzebne skreslic.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub wi^cej zadaii publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatelnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

3) Kazdy z oferentow skfadajapych ofert? wspolna^ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dota_czaja_
wlasciwe pola.

' Forma

prawna

oznacza

form?

dziatelnosci

organizacji

pozarzadowej,

podmiotu,

jednostki

organizaeyjnej okreslona_ na podstawie obowiazuja^cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i
fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziatajace na podstawie przepisow o stosunku
Panstwa do Kosciote Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych
kosciolow i zwia^zkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele
statutowe obejmuja^ prowadzenie dziatelnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia, forme lub wpisac innsi.

5) Podac nazw§ wtasciwego rejestru lub ewidencji.
6> Wzaleznosci od tego, wjaki sposob organizacja lub podmiot powstat.

7) Osiedle, sotectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetnienie nieobowia^zkowe. Nalezy wypelnic,
jezeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obre>ie danej jednostki.

8) Nie wypetniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziatow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy
wypelnic, jesli zadanie ma bye realizowane w obr^bie danej jednostki organizaeyjnej.

101 Nalezy okreslic, czy podstawa^ sa^ zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej.

11) Wypetnic tylko w przypadku ubiegania si§ o dofinansowanie inwestycji.

Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy
wskazac dokladny podziat dziaten w ramach realizacji zadania publicznego mi^dzy sktedaja^cymi

ofert? wspoln^.
"'W harmonogramie nalezy podac terminy rozpocz^cia i zakoriczenia poszczegolnych dziatah oraz
liczbowe okreslenie skali dziaten planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar

adekwatnych

dla danego zadania publicznego,
miesiecznie, liczba adresatow).

np.

liczba swiadczen

udzielanych tygodniowo,

) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda_ trwate oraz w jakim stopniu
realizacja zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spotecznego lub ztagodzi jego negatywne
skutki.

16) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu ustug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.

17> Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18> Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dda^czaja, do tabeli informacje o swoich kosztach.

20) Nalezy wpisac koszty zwia/ane z obsluga. i administracja^ realizowanego zadania, ktbre zwiazane sa^z

wykonywaniem dzialari o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga^
finansowa^ i prawna. projektu.

21) Wypetnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiqcego zata.cznik nr 2 do rozporza^dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczapych

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie
oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore beda^ zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o
kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe
do dysponuj^cych nimi oferentow.

23) Np. lokal, sprzet, materiaty. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe
do dysponujajcych nimi oferentow.

24> Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
_ wydany.

"*> Wypetnia organ administracji publicznej.

