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e,f (h Załączniki do rozporządzenia Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia....,,..,....,...,,(poz, ...)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO

POUCZEN|E to do sposobq wyp§łniania oferĘ:
Ofertę należy wypełniĆ wy}ącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pny poszczególnych polach
oraz w prrypisach,
Zaznaczenie gwiazdką, np,; ,,pobieranie*/niepobieranie*o oznacza, że należy skreślić niewlaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Pnykład:,,pebiera nie*/niepobieranie+".

l. Podstawowe informacje o złożonei ofercie

ll. Dane oferenta (-ów)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1) 
Rodzal zadania zawiera się w zakresie zadań okreŚlonych w ań. 4 ustawy z dnia 2lkwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2) 
Termin realizacji zadania nie moźe być dłuższy niż 90 dni.

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest ofeńa

Gmina Dobromierz

2.Tryb, w którym zlożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4. Tytuł zadania publicznego Zakup sprzętu UG 2018

5. Termin realizacji zadania publicznegoz}
Data
rozpoczecia

01.10.20]_8 Data
zakończenia

30.10.2018

1. Nazwa oferenta (-Ów}, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby}
Ludowy Klub Sportowy,,Nysa" Kłaczyna , forma prawna - stowarzyszenie, wpis do ewidencji Starostwa Powiatowego w
Świdnicy data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 28.08.2003 r., NlP: 884-252*90-18, REGoN: 89153oo44
Adres; Kłaczyna 90, 58-173 Roztoka,
Adres do korespondencji: Adrian Babiarz, Kłaczyna 94,58-L73 Roztoka
numer rachunku bankowego: 21 2030 0045 1110 0000 0316 8620 nazwa banku; Bank Gospodarki Zywnościowej SA
2. lnne dodatkowe dane kontaktow€, w
tym dane osób upoważnionych do
skladania wyiaśnień dotyczących ofeńy (np"

numer telefonu, adres poczĘ elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Adrian Babiarz, Klaczyna 94,58-t73 Roztoka adres email. ab0124@wp.pl
Tel 504 326 199

1. Opis zadania publicznego proponoułanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego
akup sprzętu jest niezbędny by spełnić wymogi Programu Klub 2018 z Ministerstwa Sportu z którego pozyskano k

10 000 zł, Zap|anowano zakup mat celnościowych do doskonalenia techniki strzeleckiej dla dzieci i młodzieży z terenu
ny Dobromierz. W klubie są dzieci od 6 roku życia którzy odbywają w tygodniu treningi piłki nożnej. Miejscem real
ie boisko sportowe w Kłaczynie.
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społeczeństwa Gminy Dobromierz czyli współpraca z mieszkańcami Gminy. Promocja

Kłaczyna, Gminy Dobromierz. Zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży zagospodarowanie czasu wol

uprawianie dyscypliny piłkarskiej w klubie LKS Nysa Kłaczyna.

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 ofeńy przewidujemy pobje+anłe*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

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

i faktycznym;
4) oferent*loferenei.* składający niniejszą ofeńę nie zalega {-jąfl*ałeg*{jf z opłacaniem należnoŚci z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferentrlefełeneł* składający niniejszą ofeńę nie zalega {.ją}!=ałega-{-Ę.}i z opłacaniem należności z tytułu składek na

u bezpieczenia społeczne.

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

Zalacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zaĘestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodnoŚĆ

z oryginałem kopia akualnego wyciągu z innego Ąestru lub ewidencji.

'} W".tość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
a)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego,

ol'UtilOtł

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3}

{zł

L
MaĘ celnościowe 1150,00 115o,oo o,oo

1150,0o 115o,o0 o,o0

Data ł,f ,3 ,< 19",ł
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