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lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2018 r. poz. 450, z póżn. zm.),
2)Termin realizaĄi zadania nie moźe być dłuźszy niż 90 dni.

1. organ adńiniŚtracji publicznej,
r{n lłłńriaa arlrAąawrn, ieęf nfpńa

) 'j :.....:::|: :: :] ::: i ,.l: ::::.,:: 
::.:::'::|| :::

z, ńi;;:;";b; upoń 
"i 

o;.tł"U"nia],
Ńjiśńióń ootYczĘiień:uerty,lńp; łmię i nizwisxo,
ń umei tóteronu ; l idres PÓ'czty elektró nicznej)

.,..,:=: .:::..:.. ::'aj.:a.::: . ,



ł piŚ zakłaOi n},c.ń. rezu ltatów realizacji zada n ia pu b| iCŻne§Q :,,.

::,
Ńazwa rezultatu, 

^]'..

6TERY|:łłc|k KorEK 30 {orr-K G r ą, 
^ 

rj|(#!,;,;,,ą!/ n r,
Kfr srRftc7fr

I

I

ĄolClJ
IłG Kcrołł kl-, c, l t? tł t,l[,, n *. 7cłżJ

aptEKfL Pp LftBlEGftCll 4a {cfo'łł CutDlVk oNlE l /{nlc iĘ lToŁ
5.Krótki-ćńarałterystyłioferenta,jógoaośv/iadczeńiawreilizaćiiaziaiińnęoą

l{spobłRftcy fu uft2F)EIł łllisFi poJotrł,r łp.Dftń,lł, { iE/łl/lr|T/ ź?ri4/l
3trPzE tJ_c2lpt Gfrb , u,ĘTEf . riP,ianłszł otcżYKł ul, tofr/Erri9- CŃł{,
t:/LKu N ft§7u t{tJLoNr ft iluyz_y / C2ćcrtlKolr ft TCż,

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

, Rodzaj kosztu

::
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z dotacji Z innych

żródeł
1 Koszt 1 -5T E tdy L / LP L, T ł )o{ę ł§ut, 1(t}L}
2. Koszt2 [)f t EAP ł)r.: ś"i'al:,Vl/2 ła€€ ,gtJ*ń ,: łłł..Ł1
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suma wszystkich kosztów realizacii zadania €),26O i..ilcil / Ł i1,1

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1 ) proponowane zadanie publiczne będzie rea lizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywaÓ wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności poźytku

publicznego;
3) oferent* / o'lEr# Składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)- l aęva{ff z opłacaniem naleźności z tytułu zobowiązań

podatkoWych;
4) oferent* /tłcrełreić-składający niniejszą ofeńę nie zalegacją)- l załegie(1$:-z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia spoleczne;
5)

6)
7)

dane zawańe w części ll niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym- /js€#vłeŚĆifrą-§,videncją-;
wszystkie informacje podane W ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

danych osobowych.
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(podpiS osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

o"t^,,.,..ł6'.C. §,.!o.2.ł.,!,.,..,. .......,.

P:ła no!v_any:::p.o_żio m o§i ą9 nięcią ::.

rezultatów (wańóść
docelowal
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ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia


