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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypemń wyłącznie w białych pustych  polach, zgodnć z instrukciami  umieszczonymi  przy poszczegolnyr,h  ł  i \
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką,  np.:  „pobieranie*/niepobieraniem oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpow'iedź,  pozosW"
prawidłową.  Przykład : Trpebierańie±/niepobieranie"'.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

•   .         `.-`'     bliczńe.   doktóra'o    '
Prezydent Miasta Sosnowca1. fd ganaresowa

a jest Óferta`

2.Ro zaj za Wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznejania publicznegol)    ,

11.  Dane oferenta(-tów)

Dz.U.  2018  i)oz    2055  (Tiyb   l9A)  (3.0.1  )
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iil. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Mecz Wspomnień Gwiazd  Sosnowieckiej  Piłki Siatkoweji  ytiiłzadania  pu     iczne 0

1 ermin  realizacji zada 2022-08-15 (Data     `zakońćz,ęnia 2022-09-15

t      `L;yii`etyczny  opisz

.  \,Uiekcie  Hala widowiskowo sportowa przy ulicy Baczyńskiego 4 będącym w zasobach MOsiR Sosnowiec odbędzie się

Lt\,,t::tt;\7`,:c\:,:jpeosTjne,:;n;y+y::a:::b::::;opwo,bzyały:dć#ł5#:euńs#%ęg3zęaf:jsąc:ł:emk:j:#rT;cwe::dTbsy;,:tę:,r%tu
rijL\mzuje  spotkanie  byłych zawodników i zawodniczek.  W trakcie  spotkania odbędą się dwa  mecze  piłki  siatkowej

LJ,:',[,T,`\`t:|:;::'zyems:nz,:::::`okap::ż8Z:yg:,'nzyac:°ddr:'zcyznkazm±;3:;"bĘ':k;:'€:i:owweśn:°p:::Cła,`,:#cjpor:5:::::Uhnsaęsdt#:t°S%:[:je\  w  Siatkćywki.  Mecz odbędzie  się  w dn.iu  19  sierpnia  2022  roku.

Opis zakładanyc

„  iz'ii\J\Jość  wzięcia   udz.iału  w

`/V Iclrćienlu  sportowym  mającym  na

w  propagowanie zdrowego trybu
r``ia  \ĄJśród  mieszkańców  Gminy

•  ` , - ` ,, r, c` w i e c

Ł;.    Kiótka  charak

htóre będą wyko

jedno wydarzenie protokół meczowy

\`\i\,{l,=ieżt3we Towarzystwo  Sportowe  Płomień  Milowice jest bezpośrednim  spadkobierca  Górniczego klubu  Sportowego
•Jti\ji\iłeń  Milowice od  roku  1992.  MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE  „PŁOMIEŃ-MILOWICE" jest organizacją

;.;o(eczną zajmującą się  propagowaniem  i organizowaniem wychowania fizycznego,  sportu  i turystyki.  Dla osiągnięcia tego
ilii  S\owarzyszenie:

`    ijr{}aiiizuje  sekcje w  poszczególnych dyscyplinach  sportowych  i turystycznych,

u ijriiiizuje  szkolenie sportowe w formie treningów,  obozów szkoleniowych  i  innych zajęć sportowych,
t7rijt'inizuje  zawody,  imprezy  sportowe  i turystyczne oraz bierze udział w zawodach  i  imprezach organizowanych  przez

"  \t`  s`t\owarzyszenia,  związki  i władze sportowe,

L,rooaguje  wśród  społeczeństwa wychowanie fizyczne,  sport,  rekreację i turystykę,
1       „  qewnia  odpowiednie warunki do  uprawiania wychowania fizycznego,  sportu  i turystyki w formie funduszów,  kadry

i , u \ei sko-instruktorskiej,  urządzeń  sportowych  i  sprzętu sportowego.

iv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
11111111111111111111111'-

•,h

Rodzaj  kosztutt`teruigdlauczestników

2  500.00 zł

i  wszystkich  kosztów realizacji zadąnia
iiiiiiiiiiiiiiiiillllll_

2 500,00 z' 2  500,00 z' 0,00  zł

•     1,,\/     2oii   (   1   l\h    l('A)   (3.01   '
ł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1    proponowane zadanie publiczne będzie realizowam wyłącznie w zakresie działalności pozytku publicznego
oferenta(_tć`VIvii

2.   pobieranie  świadczeń  pieniężnych  będzie się odbywać wyłącznie w ramach  prowadzonei  odpłatnei  dzialalnost,i
pożytku  publicznego;

3.   oferent/efefefte+ składający n.inlejszą ofertę nie zalega(-ją)±ałega{ią}O z opłacaniem  należności z tytiw
zobow.iązań  podatkowych;

4.   oferent/efeiiefifi+ składający ninieisząofertę nie zalega(-ią)fflegatią}t) z opłacaniem  naleźności z tyw  sklaclev  T
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawarte w części H niniejszei oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowymwłaśetwąi3wtdffiffi,
6.  wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycz"
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem,  przetwarzaniem  i  przekazywaniem danycl`

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane,  zlozyu_   _'____._:_   J_,^..^L`   _-_h^``,\,r.h1,,  \J   ``^'`--``r'  _-_---___       _

oświadczenia zgodnie z przepisami-o ochronie danych osobowych

Y-ce   plR
W„h cT# mMbbóŁ

stosowne

(podpis osoby upoważnionej  lub  podpisy `
osób upowaźnionych do składania W"ą|
woli w imieniu  oferentów

:.°Ę^FEŻ.°oW#tTEWŃ'REtsL'omwts8°E#:"E41.203 Sosmwłec, ul. Baazyńskl®go 4
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Przypisy
1.   Rodzai  Zadania  zawiera się w zakres.ie zadań  określonych w art.  4  ustawy z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publiczr`ego  i  o

wolontariacie  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  450,  z  późn.  zm.).
2.   Termin  realizacji  zadania  nie  może  być dłuższy niż 90 dni.
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