
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: r --, ,-- 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umię_sz~on mi przyiposzczególny h po- 
lach oraz w przypisach. I ~ ·- 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, że należy skreśłic mewi ' · Q.d 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranie*/niepobieranie*". '~ -o/) 
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

iając 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta Starosta Puławski 

2. Rodzaj zadania publicznego1 Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania pol 
skości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

li. Dane oferenta(--tQwj 

1. Nazwa oferenta(-tÓw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, stro 
na www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 
Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, KRS 0000307245, ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola, Strona FB 
Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, identyfikator strony-361968464295968. 
Adres do korespondencji: Przemysław Gembal, Nowy Pożóg 6, 24-130 Końskowola, ktsr@o2.pl, 666016058 
2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej) 

Przemysław Gembal, 666 016 058, gemball85@gmail.com 
Jerzy Stępień, 603 655 696, jeny@interia.eu 
Teresa Orłowska, 790 356 675, 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego "Na Piskorach i w Zagórkach" 

2.Termin realizacji zadania publicznego2 Data rozpo- 
częcia 15.04.2021 

Data 
zakończenia 24.06.2021 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Książka będzie zawierała ok. 200 stron i ok.200 zdjęć. Z tej publikacji czytelnik dowie się m.in., że w Żyrzynie u Zofii Siemiątkowskiej 

schronienie w czasie okupacji znalazł Stefan Tymieniecki, dyrektor przedwojennego radia Katowice (grób jego znajduje się na żyrzyń 

skim cmentarzu) oraz wielu innych zasłużonych dla Polski ludzi takich jak: doktor Tumułka, dziennikarz Lutogniewski, generał Więc 

kowski, Kazimierz Brzeziński. Natomiast z Bałtowem, Borysowem, Jaworowem związane są między innymi zdarzenia opisane w książ 

ce, takie jak: pacyfikacja Dworzyska, funkcjonowanie podziemnej drukarni, areszt NKWD, czy kwatera Marszałka Rydza-Śmigłego. 

Książka w całości poświęcona jest terenom należącym do powiatu puławskiego i promuje powiat odkrywając zapomniane i mało znane 

zdarzenia z historii. 

Książka będzie promowana przez Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne na stronie FB Towarzystwa, będzie ją można 

otrzymać na różnego typu świętach okolicznościowych, w których będą brać udział członkowie Towarzystwa, zorganizujemy spotkanie z 

autorem książki, oraz informacja o niej ukaże się w lokalnej prasie -,,Echo Końskowola". Książka trafi do bibliotek w powiecie puław 

skim, a także do Biblioteki Narodowej . 

j 4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

' 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.U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.). 

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów 
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość docelowa) / źródło informacji o osiągnięciu wskaź- 

nika 

Książka 700 egz. Zdjęcia, faktura 

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

Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne powstało w 2008 roku, w swojej historii Towarzystwo wydało już kilka 
publikacji m. in.: 
- w 2008 r. ,,Ojczyźnie oddani. Szkice z dziejów Armii Krajowej w gmi'nie Końskowola" A. Lewtak 
- w 2009 r. ,,Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach" J.Białowąs 
- w 2009 „Na Piskorach i w Zagórkach" A. Lewtak 
- w 2010 „Bitwa w Lesie Stockim" A. Lewtak 
- w 2013 r. ,,Puławscy Sybiracy 1939-1956" A. Lewtak 
- w 2014 r. ,,Końskowola. Podróż przez pokolenia" B. Furtak 
- w 2017 r. ,,Wiatraki na Ziemi Puławskiej" A. Lewtak 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł 
1. Przepisanie tekstu, korekta i. skład publikacji 500,00 o 500 

2. Druk publikacji w nakładzie 700 Egz. 11000 4000 7000 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11500 4000 7500 

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" / Gfefel:lE.i • składający niniejszą ofertę nie zalegat-ją)" / zalega( ją)" z opłacaniem należności z tytułu zobowią 
zań podatkowych; 
4) oferent" / Gfefel:lE.i • składający niniejszą ofertę nie zalegat-ją)" / zalega( ją)" z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li 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. 

&1.;-,fi~---f~~d. . 
::.?,!ff/~~:~:::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::: 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data _(!$..(!.?. i?!.?./v., . 

PREZES ZARZĄDU 
Kofu!kowolskie Towarzystwo 

Społeczno • Regionalne 
(/?p "m 'I J ii; u (}-eh? h.y/ 

Przemysław Gembal 
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