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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA I)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 UST AWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poZo1536)1>,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

~ Z~4 1i:Yt-~ /"~; tJ~'1IO~Ji! fq;A~T~
-t tJ~2KJ2A'c?fu4l 1CA~IOOWFclo .

(rodzajzadaniapublicznego21 ,

~/e;""l::::Ul:-Ifc(; .~.~..~~~ ~... . . Wlf!!tfZ-2- ~",::~'o/U(-
.t P"'~~ (tytulzadaniapublicznego) OW/Vl./l- 2-l..::?;t:;lttt.:Jf/

;16'-?tec.u. ~l/211t/
w okresie oclta/t2'rdo 3R/t?;J//ZD4-1

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOIWSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

tfl1#h:.A IkfIAf!JZ..r;:?~ /1/(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

....



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

7. f "

1)nazwa:..~.M4.ZI:2k Pc?.~b!fl.ef1: 4lt1:yC/:Vt-\) ~1c:q;?tA/
2) forma prawna:4)

X stowarzyszenie

( ) koscielnaosoba prawna

( ) fundacja

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielniasocjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym,w innym rejestrze lub ewidencji:5)

Ot2 t2l.2..A.512..3.2.0..................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)f2tttltlJ!.if.t(I?(s..",P.(f,ef.f!aJ9

Stf1v. Ale? óL ~I 1//S-J!Ef. K"-';;/.l43a0/~o;tt'1CY
5) nr NIP:qt.{-::/~.:4..l::~Jl{9... nr REGON: ~(2...'":;:.~.'::..~l.=..qG

6) adres:

miejscowosc:..:5L0:€.~~ ul.:.kf2ti.~.~...~If.-l+T.:;( tt

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) ........................................

gmina:6~l!:'!..~ powiat:8)~?'<;-:t.~...............

województwo: ..~I2I!5.i.?.pI2~.fbu4

kodpocztowylp.-:-a3 poczta:...S~t??f:-4!:(~......

~~!f;,(/ffA!r..'rfaks:~1?t...~..~f?f?.=~rr .
e-mail:~~~,.~~.. http://..f&:':..HL.f.!I:...2eLe.5:ZC1HOI'/f/pC-

8)numerrachunkubankowego:/8. ~dPt..r2.-:::!1.lr.fi:.--::-:..fl..C?t2.c2::::'lqO2 -0/06- 9147-
nazwa banku: et??... C!. .!.!7t?. ...$:t.~X!:r..~..........................

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a)....4@d~. k;@l~.!y!.;fJ..~.pI.!!ff..?T.g -
b).K~~E. .K?c'.~~1Y.9:.f;f ~ .5.~IYJ.'!-1L..
c) ... .......

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

. " .
..?'1({~?E!<;...!?~kr.~.~If!l!:{qJ?~..~!;;r?&...=9&r:.:Z&A ,~IO~r ~/'
4d- l:::f7N5'er-MG 112A,/,/ ?t? -b'V.5 .5:-zar.pNt/

fet, 94ft-- l?f)o-5"f't
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego) - L 6 ~../, J

/!JttseA~ ~l-7ZfkA 500,-.. (p - 'D7- ~

9~?d;?9Q!f2 8..:..7A1V.QM.t?b 7:.4 ft.6!L.-;::d.1.~.k?.......................

12) przedmiot dzialalnosci poZytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna poZytku publicznego I .
t:JIeCf.A/f/fU~A.1f:t(5Y7lf1'l c;l:;Hteqlf/A p~ ~~lcxólr / ~~W5f*

A:~órvw Phf-.~T1fJa,>t1// !MSpIB~JE' ~ .p~q,lv~ i
(//(OP/ttfOWA-ltAfl ,SZruK ~/ 1:Z2f?f~IVAIVI~ pf)~ pS"!F3tT: .

b) dzialalnoscodplatna poZytkupublicznego/?tlC'/lEIO,vrer-wO W .s'~Ii!YJF:I04~ ,L)2-h'5(;:;
~" ~ ~~ CU:t:?JV/C-Ot.7~A-r

13) jezeli oferent /oferencil).,Rrowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców....................................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

-
f/;g,,;#""...tp~U/h :-ti~~' ~'2fJUrA'.~ ó"ppulZlO~~' jQ~, . . /

- 9:Zr--p4 2AC?P~/l-M I'~~

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

I!/ /,'~
KJ071far
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In. Szczególowyzakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystykazadania publicznego

H/f{IJIIAdt= ~~Ao/r' O;//ee?~ A~~Faf-~_uCGpIh5011ICC{A
RM'I9~f; q~ 7Att:Ou(l:4A Z~~_. ~--h?qAfl~/t,..

fJ~/:1~#Cj/t h~~.;tA'-+u. Fr:?1#1'7~~t.t ~~ a~f('J?Ht

l//df?;~W)'lt -nvt?~C' ~ tv ~fl ,U~}f I

o/Zl4Ut(~ L.,ff;a /l'aAf!t. Zt:J-f-O. W'1/(}~ 8tPt:?F-Y2eIl+p~/4'/r/l?t:f::,~

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

U()(;JJ::w~/t;7Vh/~te t?~At:v r/A:?dt!~J'PqP~I!:!!:.UJ~ .
~-t:. ~ l::;fMt;CKfk" ~hb'U; ~.r.~/~/f-K;l"F'~.
f'It1v/l.t;()Cf4 5~~/f/df:;;J.pAfC? .s{&ftVr:?tVrg!?A~0Wtfio.

3. Opis gmp adresatów zadania publicmego

f'~I!/I;':;- ~T/f?AE.ttA ID.? ~ ~ ~ /f/,4I'UJIf)~g V 6'~A
~/AQv/CH Pt?~J#{ .
2Ml-'1?/<~~ ~/JPA#?MPt-u, -

. , . 4' 1:V~rCff ,f)~~ ~.u", /Jq~
4zA?2-l.-IN~ ZAp(J~A,{,;-/I'"i:- 2. ~(/.Mjt,~ ~~ Jó'~2 ~~~

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnoscize wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.H)

It/I~ ;LJt?T7t'~

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci I)otrzymal/otrzymali I)dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. H)

lvI/z Pory ~

A



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
. .

PIZ-O/U-t-?q< ls"'~C-l/!/6IB~k9° <f'~OU/4;;.fr::.1- ~cS'r~~t?

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

2~;-(~-,<- ~l-nbft' A~&n;>i--v p~~):::p't."
C;~4- r. t:://? t:(,tf{ -/ If ~ S'.20--e~Co/A-

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

1/ P/2L?j;5k-r ~f7!?t?Cl,q

~(t,/Y~/V/f~//~ ~/ac ~t?K~.tf9~ ,

J'( olfJ!U4<. 1c'q;qL-v9~ { ~~ /,~av/R U4lJ 87tj~/~~

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od~ .1..-H

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanegozadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

,
4/ PlUJ{nlq- j:::/lfAU/Yo/

0/ Wr~/V.lflf/(Q Mji;L
3/ IJ~ KA-171?c7C(1:4'

1t?/&Jf-.41/(')'1 "2 P/f P

lJ!tl'f- 3O/~9' ZfJ4-'P

()(/~--:J°/~'" ~
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

'~2HJVT'fCtA I' pt'JQltldX'lA. ~ ~~c+r

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

6

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztów16) calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego,

(w zl) z srodków wlasnych, w tym pracy....:
wnioskowanej srodków spolecznej czlonków11)- '"'" o as
dotacji z innych zródel, w i swiadczeno l:: 'sl::

11) (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszy11) '-' '(ij''-'
tS adresatów zadania (w zl)'O N

'''' '"
.9 o

publicznego17) (w zl).....

I Koszty
merytoryczne l8)

po stronie
...(nazwa
Oferenta/9):

4 - - 6500 STt'oo /f!Tdt?1.(qJ"AMot
2)Fartl.FtP4F

II Koszty obslugi""U)
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
...(nazwa
Oferenta/9):
l) ...... ..,
2) ........

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie...
(nazwa
Oferenta/9) :
l) "''''''

2) ........

IV Ogólem:

fft?O t)l'/t?CJ "ff5l:?O



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznychll)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

B.!?-.A:K .,. ......
"".".""".,,,,, '.""""'" ""..,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,., ..........................

.."..,."",.""""""" , ,..., , , ,

7

1 Wnioskowana kwota dotacji

l 14cg%
2 Srodki fmansowe wlasneII}

......... zl ........%

3 Srodki finansowez innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

......... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

......... zl ........%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci:dotacje

z budzetu panstwa lub budzetujednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

......... zl ........%

3.3 pozostale 11)

......... zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczeniawolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
-ll6t'Jf:) 25060......... zl .. z.... Yo

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
(Jfil) (J' 100%......... zl

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innejjednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a)jeszcze
rozpatrzony(-a)

1VI/5. 1:J(/l5f
O TAKINIE l)

"vt' p?t?'7

TAKINIElJ

TAKlNIE1}

T AKlNIE1)



v. Inne wybrane informacje dotyczacezadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

~.A/f::?t)W('17 ;?P~

2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

k(//JA,P~lt::. I JT3?1~Fc:?V '2A/'+r;o~/.tete: ~n1 ~d~i(;/~
ro

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowanebyly we wspólpracy z administracja publiczna).

?~A?fiE P~~1'° N~A- '%'JO~/V~o /
YV~,? r~~~ Y1VO~~ -~ 'pMdPJtc04/

4. Informacja, czy oferent/oferenciI) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

,

A//~ PC/,,!~
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Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p98iel'8ftielniepobieraniel)oplat od adresatówzadania;

3) fur tJ J:'. '1). tf:. l).
(

.
)

. . .
fi d dnio en o~erencI jes sa ZWIazany-ID mmejsza o erta o a ;

4) w zakresiezwiazanyra. z ptWartymkonkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferencil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(_ja)l)z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladekna ubezpieczenia spoleczneJ);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwaewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

""""""""""""""""""""""'" ..

S KAR B N I K I ?lR1~~ /L) -//

:
\~
~s t~;K::~:r ../::~::~:.::::::::=<~k:.ClW/t:i-

\JV"~~ .....(podpis osoby UPowazn' .
lub d' IOnej

do skla po .pIS~o~ób upowaznionychdania oSW1adczenwoli
' .. .

fi
w ImtemU

o erenta/oferentówl)

Data.~~..g~/ao/~(J4''1

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innegorejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru -dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferly25>

Adnotacje urzedowe25)
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