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,ĘP tĘ4ĘlłĘ-plq j9sp!ĘŃ_u_!9ypel nigiląslŁrt_rL
Ofertę naieży wypełn,ć wyłą:.lnie w bialycl pustych polach, zgodnie z irrstrukcjalłIl unrieszczonynri przy poszcre6lóInycr polai;lr
oraz w prrypisach.
Zaznarzęl:,ię gwiazdką, np,: ,,oobierariie*/nielpobieranie*" oztl;lcza, że należy sk,-eślić nieulaściurą odpowiedź, poz:osti,wta.jąl;
prawiłiłovlą, Przykład:,,pobief++ri8t/niepobieranieł".

l. Podstirwowe inforfflarje o łłożonej ofercie

Il. Dane oferenta (-ów}

1. Nazwa oferenta (-ów}, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewldencji, adres siedziby ołaz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, KRS 0000100740

I'omasz Novlak, prezes Cddziału, te,l. 6C9579374

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

blikacja ."Zeszytóu, Raciclllrszczariskicil" t. XIV zar,l ierając.,,ch zbiór prac hi:;tclrvczilvcil tlt-ltlł;.,1.,.* , ,',,,.

Glnska i okolicy. W -łłlntic zlltl,.iclą się prace: Jalla i Michała Pawlikowskich. l-urt.racla ł)tillr }il,.i c,iri.ir:
kononrii (iidelskie.i z rtli;tr l765 (cz. ll)" T',A. Norł,ak, Wo_iciech Dobiccki (1780-1862) i_ie!:r:, **:;i,,:.trrtl c,ii;l ti
ieczyński, Urzędnicy poł,iatrr norvtlraclolnskiego lv latach i867-19l4 w ślviet]e ksiag parlliątktl,-v,,,cli 1:itil:rlt

,otrkorvskie.j. W. Lara. (,)pis historl,czrll,iartystyczn1"architekttrr1,,oraz w.vposazetiia tvnęlrza kti!;,,:iolit p,r i,
leksego rv l}rzedbt,rzl, P. ,l,ięba" Slnagoga rv Przeclbtlrzu r,v śrvictle opisLt l lc)a!} r.. ]'.Ą. }.l(lr,la..., i],t.ri; 

;

[}aftnik. W'sptlI;łtlielria R|i'ad'vs|nv.a L'}at'tnika (lB8ó-195]) G- Bober. Wspomnienia Zclit-lilii Pielutll:r.;vl,,,i,i,:1 z ir:
iałalno:ici oświattlu,e_| rr" Fiadolłtsk"Ll, G. Bober, V{o.it-: rvspt,ltłIlietria z nrlodości w [{adtxlskil. i,;\. l.,ll,

$*,/yzrvcllenie Radonrska lv i9,'1j l. we 1ł,sl]olllnierliaclr nlieszkańcórv, F:. Rudllicki, Przegląd lłistorlczll1,dell,cll,,li
ska. P.erlakc_i;i oczcl,.uje i;:szczt.: lla prace ks. dr J. Kapuściriskiego i M, Pti|roli. litilrc rna.ia v, n.r;lliii

ie ir;,illc ,:lo reclal:tłrlł 1oilll-t clr'I', Norvaka. Jeśli zostatrą clostarczotłc. rórvniez zlla_idą się v, ltlllrił:. (_)p;,llc ,i.; ti

rją clr.:rrak,ier l|()waiorsi(-i. tlparl,e słt |la llie\\,y,korzvsty,r,variy,ch do§,cilczas llla].el-ia]acił ź,rciriltxvr łil ,\ tl l

ZaS (l-warte kaIlia zie się w MDK) i

1 ; RoJ:a1 zadania zeruiera sit: l,łl zakresie zaciań okreŚlonych w ari. 4 ustawy z dnia 2,I krr,,,ietnia 20Cl.] r. c cjzie,iaIności pO;y,r:i,tj

pub rl,zrego i o wol:rltat tac ie,
2)Termin rea!izacji zadania nie rrroż* i:yć clluższy niż 90 dni,

i

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Miasto Radomsko

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 krnrietnia 2003 r. o dział;Inosci poż.vti,:;
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publiczne5o1) Kultura i or:hrona dziedzictwa narodc;wegc,

zl. Tytuł zadania publicznego Zeszyty Radomszczańskie t. XlV

5. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozpoczęcia

24 kwietnia 2018 Daia
za kończe rl ia

31 lipca 2018

2, lnne d&catkowe darte kcntaktowe, w
i.yrn da,tł: ,rsób ł,łpoważnionych rJo
:ikładania rvyjaśnięń tlotyczących oferty ( n p.

l]U rner ti]l i]f()n u, ad res pocztV el!ek;ronił:znej,
numer fłksu, aclres strony ij,Tte.ilel

1. Opis zadania publicznego propcnowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegó§ności celu, rniejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadani* oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osolrowego lub r



redakcvine naci ll,y kona_i ą lł i cor1 płatn i e cz k,. n kow, i ę P'l' } l.

2. Zakładane rezu|taty realizacji zadania publicznego

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnie_je możliwość dodania kolejnych wierszy)

Oświacjczam(-y), źe:

1) propclnclwane zac]anie pubiiizne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności poźytk,,; p,lblii;:nego ofe i-erlt_;;,

2) rv r;n'iach składarlej oferty przewiłlujeiny połłł+ra*ie*/nieoobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zr:dani;,:
3) wszystkie podane w cfercie oraz zaiącznikach informacje są zgodne z aktualnym starlern prijwnviTl

i faktvcznym;
4) ofert:rlt*/afsren6ł] sklarlający niiri,ljszą ofertę nie załega (-ją)8/*ałąa-i{ijl

poca1.<c,wych;
z t_,1p.acaniem nalezirości z tytułLl zobo,,,rląz1,1tl

z opłacan:em n;lleznoś:i z tytulu skłałt,k -l:,5) oferł.lnt+,/o{e+eneij, skiadł,ącli_lLlur:j:zq o|ertę nle zalega (-ją)*lzalega$$:
uo"'o u'.'" "l" 

.]"'* 
T,sr",,?f.:ry
'|Ibili.łż'hnnej 

Nogla.&

i;;;;,;;;;;;;;;;;l;;;; 
" ż !

lub podpisy osób upor,vażnionych OW'ę*"- h.**-ł Ł
do składania oświadczeń woliw imieniu {^*-ń^.,-"Ę
oferenta }

Załacz§ik:

Data

tgł \"tł,tt
Sądowyrn - potwierdzona za zgodncśćW przypadku gdy oferent nir: jest zalejestrowany w Krajov;ym Rejest!-że

z clryg;nałem kopia aktilalnego vryciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3) Waitośr: kosztów o11ółem rJo p,oniesienia z dotacji nie moźe przekrcczyc j_0 000 z},
a )W przypaCku wsparcia r*a'izacl'i ;a;iania publicznego.

blikacja,,Zeszytó.ł R;iłl,:,ll;szczaris],iicil'' t, XlV (r;k.200 strrin.200 egz") porl redakc_iii iir Jcllnlt.za bli.,:.:ll.

zrvięi<szenię lvśrcld społeczn(]ści lilkalne"i wiedz}, historyg2ngj na temat Radłrrlska
wzrosa zainteresowallie tr]rzeszłaŚcią Radornska prof-es.iołrain\ch historykilrł. co prz(]it)z,, , ,ł
lepszenie stanu badań nad dziejami miasta i powiatu,

wzbogacenie ogólnodr:stępnej bibliografii tenratyczne.j o l{ar"lołrrsl.:u-

zwiększenie księgclzhior,-l lokilill1'cłr hibliotck publicznl,cli. szkohrl,c:h ofaz filttlilł_l141g|-i na t;:,,,etłie iłi liLl
nirni odbiorc;i{ni prcljektu będą osoby zainteresowarlę historiŁl ,: Ra.lonlska ire;lic,ril, !,,l

or;.yst.liił z książ:ki bczpoŚrcrllricl ją otrzylnuiąc. bądż za pośredniclrłienl bibliritek. dłl !.1,1ri,cł, ll,t,i
ublikacia przyczyili :;ie ,"ic ptli.vstania profesionalnei mol]ogratii nriasta.

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł}

do pon§esienia
z wnioskowanej

dotac;ie}
(zł)

do pcnie:;itltri;,r

ze śrorlkcrił
finansowy,:h

wlasnl,ch, ś"c,:krl w
poch+daą:1łh:
inlr:irh źrór lr:i,

wkłaelir osot]<,tvł: ;ict

lub r,l€.ce,łw ];;l'l'}

t?| l

1 Druk Zeszytów Radomszczańskich t. XlV 2600 2100 500

Ko:;zty clgóiern: 2600 2100 500


