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UPRoSZcZoNAoFERTAREALIZACJlZADANlAPUBLlcZNEGo

POUCZENlE co do sposobu wvpeJniania gfertv:

ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.:,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreŚliĆ niewłaŚciwą odPowiedŹ, Pozostawiając

prawidłową. Przykład :,,pebjerapiet/niepobieranie*",

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (-ów)

starostwo powiatowe w'|dńca It 4j dnia 09.07.2003 r.

nrN]P: 884-252-'79-24 rc RECON: 891521074

Ul. Sportowa 2 58-1'73 Roztoka
K"ł"r"*rki Huber1, 605349397 kolosowski@onet,ert

Godzięszówek l7, 58-150 Strzegom

Śliwa Andrzej, 692227 7 I 6

Ul. Osiedlowa 2, 58,17 3 Roztoka

-ńi kóńtaktóŃe; w.

nr.lmer..fakśu; adreś

tiń dane osóbi upówainionych dó '' '1 ,l :.:

śkła da nia w!; ó sń i e ń d otłĆ_zących óte r,ły._( hp ;

nu:mertelefonu;.adreipóczty.elektrońicz.nej,

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

ności celu,' miejsća, jego

,:,realizaeii;,.*f-upódtiói,ćówr".drnią,9rąnPę!ryiqń;ń. cqwyk-9,iąi,tqńi" Y|łldu 
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'i.''Tli li':": * ,dofinansowanie

labilitacji piłkarzy. celem są wspólne wyjazdy na mecze iintegracja zawodników nowe dresy popraw

zerunku naszego klubu oraz pomoc w rehabilitacji i szybszy powrót piłkarzy do pełnej sprawności

'Ę,ffiezadańokreślonvchWart.4u5taWyZdnia24kwietnia2OO3r
pubIicznego i o woIontariacie,

') Termin realizacli zadania nie może być dłuższy niż 90 drli,

o działalności pożytku

Wójt Gminy Dobromierz1. Organ administracji publicznej,

do któreso adresoŃana jest ofeńa
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Wrpioan ie i upowszechniani e kultury flzy czne1
.3. RÓdżei żadania

:4;,.Tytu!,lżadania p u b'l i czn e3o
Wspieranie i poprawa warunków uprawlanla SporTu w 5roo tIlleszKdIlL9w
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jestrusąaowego.lub.:ińńej.ewiaeńćji;..aaiessiedzibyoraz



ZaPewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego, opłacenie dojazdów na mecz, uregulowani

oPłat związanych ze startem drużyn młodzieżowych. Częściowa pomoc zawodnikom kontuzjowanym

zyskaniu sprawności poprzez częściową refundację rehabilitacji.

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

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/łfu3{d$* z opłacaniem należnoŚci z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/*6a@} z opłacaniem należnoŚci z tytułu składek na

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta )
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Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru
Krajowym Rejestrze Sądowym -
lub ewidencji,

') Wa.tość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może ptzekroczyć 10 000 zł.
a)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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opłaty startowe trampkarzy i orlików - ozPN
Wałbrzych

1 300,00 1 300,00

Usługi rehabilitacji zawodników Granit Roztoka 400,00 400,00

Wyjazd na mecz zawodników Granit Roztoka 500,00 500,00

zakup sprzętu sportowe8o 2 600,00 1 500,00 1 100

4 800,00 3 700,00 1 100

potwierdzona za zgodność

@tićznego

realizacji zadania Klub będzie mógł dokonać wszystkich opłat związanych z funkcjonowaniem Klubu.
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Koszty ogółem: :


